
DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 września 2008 r.

ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006  
Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/810/WE)
(Dz.U.UE L z dnia 5 listopada 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
uwzględniając rozporządzenie (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 
zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3820/85(1), w szczególności jego art. 25 ust. 2, 
uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 
dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym(2), 
a także mając na uwadze, co następuje:
Znormalizowany formularz przewidziany w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 powinien być 
stosowany jako środek służący przekazywaniu Komisji przez państwa członkowskie, co dwa lata, niezbędnych 
informacji dla sporządzenia sprawozdania o wprowadzeniu w życie tego rozporządzenia, rozporządzenia (EWG) 
nr 381/85 oraz postępów w omawianych dziedzinach. 
Znormalizowany formularz wcześniej ustanowiony w decyzji Komisji 93/173/EWG(3) należy obecnie uaktualnić w 
celu uwzględnienia między innymi zmian we wspólnotowych przepisach dotyczących czasu prowadzenia pojazdu 
i okresów odpoczynku. 
Nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz 
dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(4) ustanawiającej minimalne warunki wykonania tego 
rozporządzenia, obejmują w szczególności informacje o krajowych wyjątkach przyznanych przez państwa 
członkowskie na mocy art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz bardziej szczegółowe informacje z 
kontroli, którym poddawane są pojazdy. 
Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu 
pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego(5) uzupełnia przepisy dotyczące 
czasu kierowania pojazdem, przerw i okresów odpoczynku określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE państwa członkowskie powinny sporządzać co dwa lata 
sprawozdanie w sprawie wdrażania tej dyrektywy. Ten dwuletni okres jest zbieżny z okresem wskazanym w art. 17  
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. 
W związku z tym należy przewidzieć, z myślą o udogodnieniach administracyjnych oraz skutecznym 
monitorowaniu wpływu przepisów Wspólnoty w tej dziedzinie, przepisy, za pośrednictwem których informacje te 
zostaną ujęte w znormalizowanym formularzu, 
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł
Znormalizowany formularz przewidziany w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 jest sporządzany 
zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. 
Artykuł  
Decyzja 93/173/EWG traci moc. 
Odniesienia do uchylonej decyzji uważa się za odniesienia do niniejszej decyzji. 
Artykuł 
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2008 r.
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