
BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE NIET VERPLICHT IS 

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 

van 14 december 2009 

tot wijziging van Beschikking 2007/230/EG tot vaststelling van een formulier in het kader van de 
sociale wetgeving met betrekking tot het wegvervoer 

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9895) 

(Voor de EER relevante tekst) 

(2009/959/EU) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en op het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gelet op Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor 
de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) 
nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 
88/599/EEG van de Raad ( 1 ), en met name op artikel 11, leden 
3 en 13, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De tachograafgegevens zijn de belangrijkste informatie
bron bij wegcontroles. Het ontbreken van gegevens kan 
alleen worden verantwoord wanneer het om objectieve 
redenen onmogelijk was om gegevens te registreren, ook 
op manuele wijze. In dergelijke gevallen moet een ver
klaring worden opgesteld waarin die redenen worden 
bevestigd. 

(2) Het is gebleken dat niet alle gevallen waarin het technisch 
onmogelijk is de activiteiten van de bestuurder in het 
controleapparaat in te voeren, worden afgedekt door de 
in de bijlage bij Beschikking 2007/230/EG van de Com
missie ( 2 ) opgenomen verklaring. 

(3) Teneinde de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
controle door de lidstaten te verbeteren overeenkomstig 
de bepalingen van Verordening (EG) nr. 561/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordenin
gen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad 
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van 
de Raad ( 3 ), moet het formulier worden gewijzigd door 
een aantal elementen toe te voegen aan de in artikel 11, 
lid 3, van Richtlijn 2006/22/EG bedoelde elementen. 

(4) De verklaring mag slechts worden gebruikt wanneer het 
om objectieve redenen onmogelijk is om aan de hand 
van de tachograafgegevens aan te tonen dat de bepalin
gen van Verordening (EG) nr. 561/2006 zijn nageleefd. 

(5) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1, 
van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in 
het wegvervoer ( 4 ) ingestelde comité, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De bijlage bij Beschikking 2007/230/EG wordt vervangen door 
de bijlage bij dit besluit. 

Artikel 2 

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 14 december 2009. 

Voor de Commissie 

Antonio TAJANI 
Vicevoorzitter
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