
DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności
w transporcie drogowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

(2007/230/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych
warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85
i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odno-
szących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchy-
lającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej
art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 2006/22/WE Komisja ma opra-
cować formularz mający zastosowanie, gdy kierowca
przebywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie
wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłą-
czony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE)
nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr
3820/85 (2), w wersji elektronicznej i przeznaczonej do
druku.

(2) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18
ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obowiązujący wzór formularza, o którym mowa w art. 11
ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE, przedstawiono w załączniku
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 35.
(2) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1.

(3) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).
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