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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 58/407

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 581/2010

2015/EØS/58/49

av 1. juli 2010
om maksimumsfrister for overføring av relevante opplysninger fra kjøretøyenheter og sjåførkort(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

For å redusere den administrative byrden som pålegges
foretakene, bør det angis hvilke opplysninger som skal
overføres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(3) —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av
visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport
og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF)
nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) nr.
3820/85 (1), særlig artikkel 10 nr. 5 bokstav c), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Regelmessige overføringer av opplysninger som
er registrert i kjøretøyenheten og på sjåførkortet er
nødvendig for effektivt å kontrollere at sjåføren og
foretaket overholder bestemmelsene om kjøretider
og hvileperioder som er fastsatt i forordning (EF)
nr. 561/2006.
Ved at maksimumsfristene for overføring av de relevante
opplysningene fra kjøretøyenheten og sjåførkortet
fastsettes, vil vilkårene for transportforetak bli ytterligere
harmonisert i hele Fellesskapet.

3)

Ved fastsettelse av maksimumsfristene for overføring
av opplysninger bør bare dager med registrert aktivitet
medregnes.

4)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av
24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personalopplysninger og
om fri utveksling av slike opplysninger(2) får anvendelse
på behandling av personopplysninger i henhold til denne
forordning.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
1. I denne forordning fastsettes maksimumsfristene for
overføring av de relevante opplysningene fra kjøretøyenheten
og sjåførkortet i henhold til artikkel 10 nr. 5 bokstav a) i) i
forordning (EF) nr. 561/2006.
2. I denne forordning menes med «relevante opplysninger»
alle opplysningene som er registrert av digitale fartsskrivere,
unntatt detaljerte hastighetsdata.
3. Den lengste perioden som de relevante opplysningene
skal overføres for, skal ikke overstige
a) 90 dager for opplysninger fra kjøretøyenheten,
b) 28 dager for opplysninger fra sjåførkortet.
4. De relevante opplysningene skal overføres på en slik
måte at ingen opplysninger går tapt.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra den 90. dag etter at den er kunngjort.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i samsvar
med traktatene.

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 2.7.2010, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2011 av 1. april 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 37 av 30.6.2011, s. 16.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.
(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

(3)

EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8.

