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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 
2006/22 av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring 
av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om 
bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om 
oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF(1), særlig artikkel 11 
nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2006/22/EF skal Kommisjonen 
utarbeide et elektronisk og utskriftsvennlig skjema som 
skal brukes dersom en fører har hatt sykefravær eller 
vært på ferie, eller dersom føreren har kjørt et annet 
kjøretøy og dette ikke omfattes av 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(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 14.4.2007, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 31. 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35.
(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Skjemaet nevnt i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2006/22/EF skal 
utformes som angitt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. april 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

(3) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 2007

om et skjema i henhold til bestemmelser på det sosiale området innen veitransport(*)

[meddelt under nummer K(2007) 1470]

(2007/230/EF)
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VEDLEGG

ERKLÆRING SOM BEKREFTER AKTIVITETER I HENHOLD TIL FORORDNING (EF) Nr. 561/2006 
ELLER DEN EUROPEISKE AVTALEN OM KJØRE- OG HVILETID M.V. FOR MANNSKAPER PÅ 

KJØRETØYER I INTERNASJONAL VEITRANSPORT (AETR) (*)

Utfylles på maskin og underskrives før hver tur

Oppbevares sammen med fartsskriverens registreringer i original på samme sted som disse

Falske erklæringer utgjør et lovbrudd

1. Foretakets navn

2. Adresse, postnummer, by, stat

3. Telefonnummer (med landkode)

4. Faksnummer (med landkode)

5. E-postadresse

Undertegnede:

6. Navn

7. Stilling i foretaket

erklærer at føreren:

8. Navn

9. Fødselsdato

10. Førerkortnummer, identitetskortnummer eller passnummer

i tidsrommet:

11. fra (klokkeslett/dag/måned/år)

12. til (klokkeslett/dag/måned/år)

13.   hadde sykefravær (**)

14.   var på ferie (**)

15.   kjørte et kjøretøy som er unntatt fra virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 eller AETR (**)

16. For foretaket, sted __________________________________________ dato  _____________________________ 

underskrift _______________________________________

17. Undertegnede, føreren av kjøretøyet, bekrefter at jeg i ovennevnte tidsrom ikke har kjørt et kjøretøy som er 
omfattet av virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 eller AETR.

18. Sted ________________________________________ dato  __________________________________________

Førerens underskrift  __________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________ 

_________________
(*) Dette skjemaet finnes i elektronisk og utskriftsvennlig versjon på nettstedet ec.europa.eu 
(**) Bare ett av alternativene 13, 14 eller 15 kan velges.

__________________________


