
IRÁNYELVEK

A BIZOTTSÁG 2009/4/EK IRÁNYELVE

(2009. január 23.)

a menetíró készülékek által rögzített adatok manipulálásának megakadályozására és felderítésére
irányuló ellenintézkedésekről, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának
minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogsza
bályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006.
március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A 2006/22/EK irányelv 15. cikke előírja, hogy az irányelv
mellékleteinek a végrehajtás, valamint a vezetési és pihe
nőidők ellenőrzése területén kialakult helyes gyakorlathoz
való igazítása érdekében történő módosításait az irányelv
12. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással össz
hangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság tudomására jutott, hogy a digitális menetíró
készülék megjelenésével fennáll a rendszer megtéveszté
sére alkalmas eszközök beszerelésének veszélye, amelyek
aláássák a közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabá
lyok alkalmazásának hatékonyságát.

(3) Ennek megfelelően indokolt biztosítani, hogy a tagál
lamok a közutakon és a vállalkozásoknál végzett ellen
őrzéseik során célzottan ellenőrizzék az ilyen berendezé
seket.

(4) Az ilyen ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érde
kében szükséges a végrehajtásban közreműködő hatósági
személyek rendelkezésére bocsátandó szabványberende
zések pontosabb meghatározása is.

(5) Ezért a 2006/22/EK irányelv I. és II. mellékletét ennek
megfelelően módosítani kell.

(6) Az ebben az irányelvben foglalt intézkedések össz
hangban vannak a 3821/85/EGK tanácsi rendelet (2)
18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/22/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet A. része a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. Indokolt esetben és a biztonsági megfontolások kellő
figyelembevételével a járművekbe szerelt menetíró készü
lékek ellenőrzése, amelynek célja olyan berendezés(ek)
beszerelésének és/vagy használatának felderítése,
amely(ek) célja adatok megsemmisítése, elrejtése, mani
pulálása vagy módosítása, a menetíró készülék alkotóré
szei közötti elektronikus adatcsere zavarása vagy az
adatok azok titkosítását megelőzően ily módon történő
blokkolása vagy módosítása.”

2. A II. melléklet a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. Kifejezetten az elemzésre alkalmas berendezés a megfe
lelő szoftverrel az adatokhoz rendelt digitális aláírás
ellenőrzéséhez és hitelességének igazolásához, valamint
kifejezetten az elemzésre alkalmas szoftver a járművek
részletes sebességprofiljának meghatározásához a mene
tíró készülék ellenőrzése előtt.”
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2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. december
31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e
rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblá
zatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk
kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával
ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 23-án.

a Bizottság részéről
Antonio TAJANI

alelnök
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