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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS  
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið og sátt-
málanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/22/
EB frá 15. mars 2006 um lágmarksskilyrði fyrir framkvæmd 
reglugerða ráðsins (EBE) nr. 3820/85 og (EBE) nr. 3821/85 

vegum og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 88/599/EBE(1), 
einkum 3. mgr. 11. gr. og 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Aðalheimild upplýsinga við vegaeftirlit felst í skráningu 
ökuritans. Vöntun á skráningu er einungis talin réttlætan-
leg ef skráning ökurita, þ.m.t. handskráðar færslur, var 
ekki möguleg af hlutlægum ástæðum. Í slíkum tilvikum 
skal leggja fram staðfestingu sem skýringu á þessum 
ástæðum.

2) Eyðublaðið fyrir staðfestinguna sem er í viðaukanum 
við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/230/EB(2) 
reyndist ófullnægjandi þar sem það tók ekki til þeirra til-
vika þar sem það er tæknilega ómögulegt að skrá starfs-
athafnir ökumanns með skráningarbúnaðinum.

3) Í því skyni að auka árangur og skilvirkni eftirlits 
aðildar ríkjanna með því að farið sé að ákvæðum reglu-
gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 

 

um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 
og (EB) nr. 2135/98 og niðurfellingu á reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 3820/85(3), skal breyta eyðublaðinu með því 
að bæta við þáttum til viðbótar þeim sem tilgreindir eru í  
3. mgr. 11. gr. tilskipunar 2006/22/EB.

4) Eyðublaðið fyrir staðfestinguna skal aðeins nota ef öku-
rita skrárnar geta ekki, af hlutlægum, tæknilegum ástæð-
um, sýnt fram á að ákvæði reglugerðar (EB) nr. 561/2006 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 18. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 
frá 20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað í 

4),

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað viðaukans við ákvörðun 2007/230/EB komi viðaukinn 
við þessa ákvörðun.

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 14. desember 2009.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Antonio TAJANI

 varaforseti.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2009, bls. 80. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2010 frá 11. júní 
2010 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samn-
inginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49, 
16.9.2010, bls. 23.

(1) Stjtíð. E B L 102, 11.4.2006, bls. 35.
(2) Stjtíð. E B L 99, 14.4. 2007, bls. 14.

(3)  Stjtíð. ESB L 102, 11.4.2006, bls. 1.
(4)  Stjtíð. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8.

 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/4/61

frá 14. desember 2009

um breytingu á ákvörðun 2007/230/EB um eyðublað varðandi ákvæði félagsmálalöggjafarinnar  
er varða utninga á vegum (*)

(tilkynnt með númeri C(2009) 9895)

(2009/959/ESB)
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VIÐAUKI 

STAÐFESTING Á STARFSEMI (1) SAMKVÆMT 

REGLUGERÐ (EB) NR. 561/2006 EÐA EVRÓPUSAMNINGNUM UM STÖRF ÁHAFNA ÖKUTÆKJA SEM 
ANNAST ALÞJÓÐLEGA FLUTNINGA Á VEGUM (AETR-samningurinn)(2) 

Fylla skal eyðublaðið út með vélritun og það undirskrifað áður en ferð hefst. 

Eyðublaðið skal geymt með upprunalegum skrám stjórnbúnaðarins á geymslustað þeirra. 

Staðfesting sem er fölsuð felur í sér brot. 

Fyllist út af fyrirtækinu 

1. Nafn fyrirtækis:  .................................................................................................................................................................  

2. Heimilisfang, póstnúmer, borg, land:  ...............................................................................................................................  

3. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer):  ......................................................................................................................................  

4. Bréfsímanúmer (þ.m.t. landsnúmer):  ................................................................................................................................  

5. Tölvupóstfang:  ..................................................................................................................................................................  

 
Ég, undirrituð/undirritaður: 

6. Kenninafn og eiginnafn:  ...................................................................................................................................................  

7. Staða innan fyrirtækisins:  .................................................................................................................................................  

 
lýsi því yfir að ökumaðurinn: 

8. Kenninafn og eiginnafn:  ...................................................................................................................................................  

9. Fæðingardagur (dagur/mánuður/ár):  .................................................................................................................................  

10.  Númer ökuskírteinis eða kennivottorðs eða vegabréfs:  ....................................................................................................  

11.  sem hóf störf hjá fyrirtækinu hinn (dagur/mánuður/ár):  ...................................................................................................  

 
á tímabilinu: 

12.  frá (tími/dagur/mánuður/ár):  .............................................................................................................................................  

13.  til (tími/dagur/mánuður/ár):  ..............................................................................................................................................  

14.  □  var í veikindaleyfi (*) 

15.  □  var í orlofi (*) 

16.  □  var í leyfi eða hvíldartíma (*) 

17.  □  ók ökutæki sem er undanþegið gildissviði reglugerðar (EB) nr. 561/2006 eða AETR-samningnum (*) 

18.  □  var við annað starf en akstur (*) 

19.  □  var tiltækur (*) 

20.  Staður: .........................................................................     Dagsetning.:  ...........................................................................  

Undirskrift 

 

21.  Ég, ökumaðurinn, staðfesti að ég hafi ekki ekið ökutæki sem fellur undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 561/2006 eða 
AETR-samninginn á því tímabili sem tilgreint er hér að framan. 

22.  Staður: …..................................................................................    Dagsetning: …............................................................... 

Undirskrift ökumanns 

 

 
(1) Þetta eyðublað fæst á rafrænu og prenttæku formi á eftirfarandi veffangi: http://ec.europa.eu 
(2) Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum 
(*) Aðeins skal merkja við einn reit. 


