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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES

REGULA Nr. 2004/    /EK

( � gada � )

ar ko paredz da�u sociālās jomas tiesību aktu saskaņo�anu saistībā ar autotransportu un groza

Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Regulu (EEK) Nr. 2135/98

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2,

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

                                                
2 OV C 221, 17.9.2002., 19. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. janvāra Atzinums (OV C 38 E, 12.2.2004., 152. lpp.),

Padomes � Kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta
� Nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta).
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tā kā

(1) autotransporta jomā Padomes Regula (EEK) Nr. 3820/85 (1985. gada 20. decembris) par

da�u sociālās jomas tiesību aktu saskaņo�anu attiecībā uz autotransportu 1 ir paredzēta, lai

saskaņotu konkurences apstākļus starp iek�zemes transporta metodēm, īpa�u uzsvaru liekot

uz autoceļu nozari, un lai uzlabotu satiksmes dro�ību un darba apstākļus. Progress �ajās

jomās būtu jāsaglabā un jāturpina;

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba

laika organizē�anu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, 2 prasa dalībvalstīm

veikt pasākumus, kas ierobe�o maksimālo darba laiku nedēļā autotransporta apkalpju

locekļiem;

(3) ir biju�as grūtības ar konkrētu Regulas (EEK) Nr. 3820/85 noteikumu interpretāciju,

piemēro�anu un īsteno�anu Kopienā visās dalībvalstīs vienādi saistībā ar transportlīdzekļa

vadī�anas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem transportlīdzekļu

vadītājiem, kas iesaistīti iek�zemes un starptautiskajos autopārvadājumos;

(4) ir nepiecie�ama efektīva un vienota �o noteikumu piemēro�ana, lai sasniegtu to mērķus un

lai nebūtu neskaidrību �o normatīvo aktu piemēro�anā. Tādējādi ir nepiecie�ams skaidrāks

un vienkār�āks noteikumu kopums, ko autotransporta nozare un kontroles struktūras var

vieglāk saprast, interpretēt un piemērot;

                                                
1 OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvu 2003/59/EK (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.).
2 OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.
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(5) �ajā regulā paredzētie noteikumi attiecībā uz darba apstākļiem nedrīkst apdraudēt nozares

darba devēju un darba ņēmēju tiesības, noslēdzot kolektīvo līgumu vai kā citādi, paredzēt

strādniekiem labvēlīgākus nosacījumus;

(6) ir vēlams skaidri definēt precīzu �īs regulas piemēro�anas jomu, precizējot galvenās iekļauto

transportlīdzekļu kategorijas;

(7) �ī regula attiecas tikai uz autopārvadājumiem, ko veic vai nu tikai Kopienā, vai starp

Kopienu, �veici un valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma Līgumslēdzējas Puses;

(8) noteikumiem, kas paredzēti 1970. gada 1. jūlija Eiropas Līgums par transportlīdzekļu

apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR), vajadzētu attiekties uz kravu un

pasa�ieru autopārvadājumiem, ko veic transportlīdzekļi, kuri ir reģistrēti jebkurā dalībvalstī

vai jebkurā valstī, kas ir AETR Līgumslēdzēja Puse, uz pārvadājuma posmu, kas veikts starp

Kopienu un tre�o valsti, kas nav �veice, un valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas

līguma Līgumslēdzējas Puses, vai caur �ādu valsti;

(9) gadījumā, ja pārvadājumiem tiek izmantoti transportlīdzekļi, kas ir reģistrēti tre�ā valstī, kas

nav AETR Līgumslēdzēja Puse, AETR noteikumi attieksies tikai uz to pārvadājuma daļu, kas

veikta Kopienā vai valstīs, kas ir AETR Līgumslēdzējas Puses;
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(10) ņemot vērā to, ka AETR līguma priek�mets ir �īs regulas darbības jomā, pilnvaras apspriest

un noslēgt AETR līgumu ir Kopienai;

(11) ja grozījumi iek�ējiem Kopienas noteikumiem attiecīgajā jautājumā rada vajadzību veikt

atbilstīgus grozījumus AETR līgumā, dalībvalstīm būtu jārīkojas kopīgi, lai panāktu �ādus

grozījumus AETR līgumā saskaņā ar tajā noteikto kārtību, cik ātri vien iespējams;

(12) izņēmumu saraksts būtu jāatjaunina, lai atspoguļotu attīstību autotransporta sektorā pēdējos

deviņpadsmit gados;

(13) būtu jāparedz visu galveno jēdzienu definīcijas, lai padarīto vieglāku interpretāciju un

nodro�inātu, ka �ī regula tiek piemērota vienādi. �ajā regulā paredzētā "nedēļas" definīcija

nedrīkstētu kavēt vadītājus sākt darbu jebkurā nedēļas dienā;

(14) lai garantētu efektīvu kontroli, ir nepiecie�ams nodro�ināt, lai attiecīgās iestādes, kas veic

pārbaudes uz ceļiem un pēc pārejas perioda, būtu spējīgas noskaidrot, vai transportlīdzekļa

vadī�anas laikposmi un atpūtas laikposmi ir pareizi ievēroti pārbaudes dienā un iepriek�ējās

28 dienās;

(15) lai panāktu digitālo tahogrāfu efektīvu un vienotu ievie�anu, kā paredzēts Padomes Regulā

(EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto

autotransportā, 1 un �ajā regulā, ir nepiecie�ams precizēt un vienkār�ot pamatnoteikumus par

transportlīdzekļa vadī�anas laikposmiem. Turklāt pastāvīgajā komitejā dalībvalstu kontroles

iestādēm būtu jācen�as panākt kopīgu izpratni par �īs regulas īsteno�anu;

                                                
1 OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK)

Nr. 432/2004 (OV L 71, 10.3.2004., 3. lpp.).
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(16) ir pierādījies, ka saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3820/85 ir iespējams ieplānot ikdienas

transportlīdzekļa vadī�anas laikposmus un pārtraukumus tā, lai transportlīdzekļa vadītājs

varētu vadīt transportlīdzekli ilgāk par pieļaujamo laiku bez atpūtas, kas noved pie satiksmes

dro�ības un transportlīdzekļa vadītāja darba apstākļu pasliktinā�anās. Tādējādi ir ieteicams

nodro�ināt, lai pārtraukumi ir paredzēti tā, lai varētu izvairīties no pārkāpumiem;

(17) �īs regulas mērķis ir uzlabot sociālos apstākļus darbiniekiem, uz kuriem tā attiecas, kā arī

uzlabot vispārējo satiksmes dro�ību. Lai to panāktu, tā galvenokārt paredz noteikumus, kas

attiecas uz maksimālo transportlīdzekļa vadī�anas laikposmu vienā dienā, vienā nedēļā un

divu secīgu nedēļu laikposmā, kā arī noteikumus, kas liek transportlīdzekļu vadītājiem veikt

regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu vismaz reizi divās secīgās nedēļās, un noteikumus, ka

paredz, ka ikdienas atpūtas laikposms nekādā ziņā nedrīkstētu būt īsāks par deviņām

nepārtrauktām stundām. Tā kā �is noteikumu kopums garantē atbilsto�u atpūtu, un ņemot

vērā iepriek�ējo gadu īsteno�anas pieredzi, saīsinātu ikdienas atpūtas laikposmu

kompensē�anas sistēma vairs nav nepiecie�ama;

(18) daudzas autopārvadājumu operācijas Kopienā kā brauciena daļu ietver transportu ar prāmi

vai vilcienu. Tāpēc attiecībā uz �ādām operācijām būtu jāparedz skaidri un atbilstīgi

noteikumi par ikdienas atpūtas laikposmiem un pārtraukumiem;

(19) ņemot vērā pieaugumu pasa�ieru un kravu pārrobe�u pārvadājumos, ir vēlams satiksmes

dro�ības labā un, lai uzlabotu pārbaudes uz ceļiem un pārbaudes uzņēmumu telpās, ietvert

transportlīdzekļa vadī�anas laikposmus, atpūtas laikposmus un pārtraukumus, kas veikti

citās dalībvalstīs vai tre�ās valstīs, un noteikt vai atbilstīgie noteikumi ir pilnībā un pareizi

ievēroti;
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(20) transporta uzņēmumu atbildībai būtu jāattiecas vismaz uz tiem transporta uzņēmumiem, kas

ir juridiskas vai fiziskas personas, un tā nedrīkstētu izslēgt vēr�anos pret fiziskām personām,

kuras ir �īs regulas noteikumu pārkāpumu izdarītāji, ierosinātāji vai līdzdalībnieki;

(21) transportlīdzekļu vadītāji, kuri strādā vairākos autotransporta uzņēmumos, sniedz katram

uzņēmumam attiecīgu informāciju, lai tie varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar �o

regulu;

(22) lai veicinātu sociālo attīstību un uzlabotu satiksmes dro�ību, katra dalībvalsts saglabā

tiesības pieņemt noteiktus atbilstīgus pasākumus;

(23) valstu atkāpēm vajadzētu atspoguļot izmaiņas autotransporta sektorā un attiekties vienīgi uz

tiem elementiem, ko pa�laik neskar konkurences spiediens;

(24) dalībvalstīm vajadzētu paredzēt noteikumus transportlīdzekļiem, kurus izmanto regulāriem

pasa�ieru pārvadājumiem un kuru mar�ruta garums nepārsniedz 50 km. �iem noteikumiem

būtu jānodro�ina attiecīga aizsardzība, nosakot pieļaujamos transportlīdzekļa vadī�anas

laikposmus, obligātos pārtraukumus un atpūtas laikposmus;

(25) efektīvas piemēro�anas dēļ ir vēlams, lai regulāros vietējos un starptautiskos pasa�ieru

pārvadājumus pārbaudītu, izmantojot standarta reģistrācijas ierīces;
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(26) dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sodiem, ko piemēro par �īs regulas pārkāpumiem,

un jānodro�ina, ka tos īsteno. �iem sodiem ir jābūt efektīviem, proporcionāliem,

preventīviem un nediskriminējo�iem. Kopējā pasākumu klāstā, kas paredzēti dalībvalstīm,

būtu jāiekļauj arī iespēja aizturēt transportlīdzekli, ja ir konstatēti nopietni pārkāpumi.

Noteikumiem, kas ietverti �ajā regulā attiecībā uz sodiem vai procesiem, nebūtu jāietekmē

valstu tiesību aktus, kas attiecas uz pierādī�anas pienākumu;

(27) ir vēlams skaidras un efektīvas īsteno�anas nolūkos, nodro�ināt vienveidīgus noteikumus par

transporta uzņēmumu atbildību un transportlīdzekļu vadītāju atbildību, ja pārkāpta �ī regula.

�ī atbildība var izpausties kā sods, civiltiesiskie vai administratīvie sodi, atkarībā no

dalībvalsts;

(28) ņemot vērā to, ka �īs regulas mērķi - proti, paredzēt skaidrus kopīgus noteikumus par

transportlīdzekļu vadī�anas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas periodiem - nevar

pietiekami labi sasniegt atsevi�ķās dalībvalstīs, un to, ka - ņemot vērā vajadzību pēc

saskaņotas darbības - �o mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt

pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā

pantā noteikto proporcionalitātes principu �ajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir

vajadzīgi �ā mērķa sasnieg�anai;

(29) �īs regulas īsteno�anai vajadzīgos pasākumus būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu

1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai pie�ķirto ievie�anas pilnvaru

īsteno�anas kārtību 1;

                                                
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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(30) Regula (EEK) Nr. 3821/85 būtu jāgroza, lai precizētu transporta uzņēmumu un

transportlīdzekļu vadītāju specifiskos pienākumus, kā arī lai veicinātu juridisko noteiktību

un atvieglinātu transportlīdzekļa vadī�anas laikposmu un atpūtas laikposmu ierobe�ojumu

piemēro�anu pārbaudēs uz ceļa;

(31) Regula (EEK) Nr. 3821/85 būtu jāgroza arī tāpēc, lai nodro�inātu juridisko noteiktību

attiecībā uz digitālo tahogrāfu ievie�anas un vadītāja kar�u pieejamības jaunajiem datumiem;

(32) skaidrības un racionalizācijas nolūkos, Regula (EEK) Nr. 3820/1985 būtu jāatceļ un jāaizstāj

ar �o regulu,

IR PIEŅĒMU�I �O REGULU.

I NODAĻA

Ievada noteikumi

1. pants

�ī regula paredz noteikumus par transportlīdzekļu vadī�anas laikposmiem, pārtraukumiem un

atpūtas laikposmiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic kravu un pasa�ieru autopārvadājumus,

lai saskaņotu konkurences apstākļus starp iek�zemes pārvadājumu veidiem, jo īpa�i

autopārvadājumu nozarē, un lai uzlabotu darba apstākļus un satiksmes dro�ību. �īs regulas

noteikumu mērķis ir arī attīstīt uzlabotu uzraudzības un ievie�anas praksi dalībvalstīs un uzlabot

darba praksi autopārvadājumu jomā.
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2. pants

1. �ī regula attiecas uz pārvadājumiem ar:

a) transportlīdzekļiem, kurus izmanto kravu pārvadājumiem un kuru pieļaujamais maksimālais

svars, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas; vai

b) pasa�ieru pārvadā�anai paredzētiem transportlīdzekļiem, kuru konstrukcijas īpa�ības un

aprīkojums ir piemērots vairāk kā deviņu personu pārvadā�anai, ieskaitot transportlīdzekļa

vadītāju, un kas ir paredzēti �ādam mērķim.

2. Neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts, �ī regula attiecas uz autotransporta

pārvadājumiem, ko veic:

a) tikai Kopienā; un

b) starp Kopienu, �veici un valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma Līgumslēdzējas

Puses.

3. Eiropas Līgums par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos,

(AETR) �īs regulas vietā attiecas uz starptautiskajiem autopārvadājumiem, kuru daļa tiek veikta

teritorijā, kas atrodas ārpus 2. punktā minētajām zonām, ar:

a) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Kopienā vai valstīs, kas ir AETR Līgumslēdzējas Puses,

visa brauciena laikā;
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b) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti tre�ās valstīs, kas nav AETR Līgumslēdzējas Puses , tikai

tajā brauciena posmā, kas veikts Kopienas teritorijā, vai to valstu teritorijā, kas ir AETR

Līgumslēdzējas Puses.

3. pants

�ī regula neattiecas uz pārvadājumiem ar:

a) transportlīdzekļiem, ko izmanto regulāriem pasa�ieru pārvadājumiem, ja minētajā

pakalpojumā ietvertā mar�ruta garums nepārsniedz 50 kilometrus;

b) transportlīdzekļiem, kuru maksimālais atļautais ātrums nepārsniedz 30 kilometrus stundā;

c) transportlīdzekļiem, kas pieder vai ko bez transportlīdzekļa vadītāja nomā bruņotie spēki,

civilās aizsardzības dienests, ugunsdzēsības dienests vai sabiedriskās kārtības uzturē�anas

spēki vai kas atrodas �ādu iestā�u kontrolē;

d) transportlīdzekļiem, ko izmanto ārkārtas situācijās un glāb�anas operācijās;

e) specializētiem transportlīdzekļiem, ko izmanto medicīnas vajadzībām;

f) specializētiem avārijas transportlīdzekļiem, kas darbojas 100 km rādiusā ap to bāzes vietu;
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g) transportlīdzekļiem, ko testē uz ceļa tehniskās attīstības, remonta vai uzturē�anas nolūkā, kā

arī jauniem un pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav ekspluatācijā;

h) transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombināciju ar pieļaujamo maksimālo svaru, kas

nepārsniedz 7,5 tonnas, un kas tiek izmantoti nekomerciāliem kravu pārvadājumiem;

i) komerciāliem transportlīdzekļiem, kam ir vēsturisks statuss saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību

aktiem, kurā tie tiek ekspluatēti, un kas tiek izmantoti nekomerciāliem pasa�ieru vai kravu

pārvadājumiem.

4. pants

�ajā regulā:

a) "autopārvadājums" nozīmē jebkuru daļēji vai tikai pa publiski pieejamu ceļu veiktu braucienu

ar transportlīdzekli - piekrautu vai nē - ko izmanto, lai pārvadātu pasa�ierus vai kravu;

b) "transportlīdzeklis" nozīmē mehānisko transportlīdzekli, vilcēju, piekabi un puspiekabi, vai �o

transportlīdzekļu kombināciju, kas definēta �ādi:

− "mehāniskais transportlīdzeklis" � jebkur� mehānisks pa�gājējs transportlīdzeklis, kas

pārvietojas pa autoceļu, bet kas nebrauc pa sliedēm, un ko izmanto pasa�ieru vai kravu

pārvadā�anai;
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− "vilcējs" � jebkur� mehānisks pa�gājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa autoceļu,

bet kas nebrauc pa sliedēm, un kas paredzēts piekabju, puspiekabju, agregātu vai mehānismu

vilk�anai, stum�anai vai pārvieto�anai;

− "piekabe" � jebkur� transportlīdzeklis, kas paredzēts savieno�anai ar mehānisko

transportlīdzekli vai vilcēju;

− "puspiekabe" � piekabe bez priek�ējās ass, ko savieno tā, ka nozīmīgu tās svara un tās

kravas svara daļu nes vilcējs vai mehāniskais transportlīdzeklis;

c) "transportlīdzekļa vadītājs" nozīmē jebkuru personu, kas vada transportlīdzekli pat īsu

laikposmu vai kas tiek vesta transportlīdzeklī, lai nepiecie�amības gadījumā varētu to vadīt;

d) "pārtraukums" nozīmē jebkuru laikposmu, kura laikā transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst vadīt

transportlīdzekli vai veikt kādu citu darbu un kur� tiek izmantots tikai spēku atgū�anai;

e) "cits darbs" nozīmē jebkādas darbības, kas tiek definētas kā darba laiks Padomes Direktīvas

2002/15/EK 3. panta a) apak�punktā un kas nav "transportlīdzekļa vadī�ana", kā arī jebkuru

darbu tam pa�am vai citam darba devējam, transporta nozarē vai ārpus tās;

f) "atpūta" nozīmē jebkuru nepārtrauktu laikposmu, kuru transportlīdzekļa vadītājs var brīvi

izmantot pēc saviem ieskatiem;

g) "ikdienas atpūtas laikposms" nozīmē ikdienas laikposmu, ko transportlīdzekļa vadītājs drīkst

brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem un kas ietver "regulāru ikdienas atpūtas laikposmu" vai

"saīsinātu ikdienas atpūtas laikposmu":
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− "regulārs ikdienas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru vismaz 11 stundas ilgu

nepārtrauktu atpūtas laikposmu. Pārmaiņus, �o regulāro ikdienas atpūtas laikposmu var

ņemt divos atsevi�ķos laikposmos, no kuriem pirmais ir vismaz 3 stundas ilgs

nepārtraukts laikposms un otrais - vismaz 9 stundas ilgs nepārtraukts laikposms;

− "saīsināts ikdienas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru nepārtrauktu atpūtas laikposmu,

kas ir vismaz 9 stundas, bet ne ilgāks kā 11 stundas;

h) "iknedēļas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru nepārtrauktu atpūtas laikposmu, ko

transportlīdzekļa vadītājs drīkst brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem un kas ietver "regulāru

iknedēļas atpūtas laikposmu" vai "saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu":

− "regulārs iknedēļas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru nepārtrauktu laikposmu, kas ir

vismaz 45 stundas;

− "saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru nepārtrauktu laikposmu, kas ir

mazāk nekā 45 stundas un ko saskaņā ar 8. panta 6. punkta nosacījumiem var saīsināt

līdz, mazākais, 24 secīgām stundām;

i) "nedēļa" nozīmē laika laikposmu no pirmdienas plkst. 00.00 līdz svētdienas plkst. 24.00;

j) "transportlīdzekļa ikdienas vadī�anas laikposms" nozīmē kopējo uzkrāto transportlīdzekļa

vadī�anas laikposmu starp viena ikdienas atpūtas laikposma beigām un otra ikdienas atpūtas

laikposma sākumu, vai starp ikdienas atpūtas laikposmu un iknedēļas atpūtas laikposmu;
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k) "transportlīdzekļa iknedēļas vadī�anas laikposms" nozīmē nedēļas laikā kopā uzkrāto

transportlīdzekļa vadī�anas laikposmu;

l) "pieļaujamais maksimālais svars" nozīmē maksimālo atļauto piekrauta transportlīdzekļa

svaru, ar kādu tas var darboties;

m) "regulārie pasa�ieru pārvadājumi" nozīmē iek�zemes un starptautiskus pakalpojumus, kā

noteikts 2. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 684/92 (1992. gada 16. marts) par kopējiem

noteikumiem attiecībā uz starptautiskiem pasa�ieru pārvadājumiem ar autobusiem 1 ;

n) "pārvadājums ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem" nozīmē stāvokli, kad

transportlīdzekļa vadī�anas laikā starp jebkuriem diviem secīgiem ikdienas atpūtas

laikposmiem vai starp ikdienas atpūtas laikposmu un iknedēļas atpūtas laikposmu

transportlīdzeklī ir vēl vismaz viens cits transportlīdzekļa vadītājs, kas var vadīt

transportlīdzekli. Veicot pārvadājumu ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, pirmajā

stundā viena vai vairāku citu transportlīdzekļa vadītāju klātbūtne ir vēlama, bet pārējā

laikposmā tā ir obligāta;

o) "transporta uzņēmums" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, jebkuru cilvēku

asociāciju vai grupu, kas nav juridiska persona, vienalga vai peļņu gūsto�u, vai nē, vai kādu

oficiālu struktūru, kas vai nu ir juridiska persona, vai ir atkarīga no iestādes, kas ir juridiska

persona, kas iesaistīta autopārvadājumos neatkarīgi no tā, vai tie ir komercpārvadājumi, vai

pa�pārvadājumi;

p) "transportlīdzekļa vadī�anas laikposms " nozīmē uzkrāto transportlīdzekļa vadī�anas

laikposmu kop� brī�a, kad transportlīdzekļa vadītājs uzsāk transportlīdzekļa vadī�anu pēc

atpūtas laikposma vai reglamentētā pārtraukuma, līdz brīdim, kamēr viņ� paņem atpūtas

laikposmu vai reglamentēto pārtraukumu. Transportlīdzekļa vadī�anas laikposms var būt

nepārtraukts vai pārtraukts;

q) "reglamentēts pārtraukums" nozīmē nepārtrauktu pārtraukumu, vismaz piecpadsmit minūtes,

ne mazāk kā piecas minūtes pusstundā, vai no uzkrātā transportlīdzekļa vadī�anas laika, brīdī,

kad sākas reglamentētais pārtraukums.

                                                
1 OV L 74, 20.3.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievieno�anās

aktu.
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II NODAĻA

Apkalpe, vadī�anas laikposmi, pārtraukumi un atpūtas laikposmi

5. pants

1. Transportlīdzekļu vadītāju minimālais vecums ir 18 gadi.

2. Transportlīdzekļu vadītāju palīgu minimālais vecums ir 18 gadi. Tomēr dalībvalstis var

samazināt transportlīdzekļu vadītāju palīgu minimālo vecumu līdz 16 gadiem, ar noteikumu, ka:

a) transporta operācijas tiek veiktas vienā dalībvalstī līdz 50 kilometru rādiusā no vietas, kur

bāzēts transportlīdzeklis, ieskaitot vietējos administratīvos apgabalus, kuru centri atrodas

apgabalā, ko ietver �is rādiuss;

b) to dara arodmācību nolūkā; un

c) ir ievēroti ierobe�ojumi, ko nodarbinātības jomā paredz attiecīgās dalībvalsts tiesību akti.

6. pants

1. Ikdienas transportlīdzekļa vadī�anas laikposms nepārsniedz 9 stundas.
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Tomēr ikdienas transportlīdzekļa vadī�anas laikposmu var pagarināt līdz, ilgākais, 10 stundām ne

vairāk kā divreiz vienā nedēļā.

2. Iknedēļas transportlīdzekļa vadī�anas laikposms nepārsniedz 56 stundas un nepārsniedz

maksimālo iknedēļas darba laiku, kā tas noteikts Direktīvā 2002/15/EK.

3. Kopējais uzkrātais transportlīdzekļa vadī�anas laikposms divu secīgu nedēļu laikā nepārsniedz

90 stundas.

4. Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadī�anas laikposms ietver visu transportlīdzekļa

vadī�anas laikposmu Kopienas vai tre�ās valsts teritorijā.

5. Transportlīdzekļa vadītājs kā "citu darbu" atzīmē jebkuru laikposmu, kas pavadīts, kā

aprakstīts 4. panta e) punktā, kā arī jebkuru laikposmu, kas pavadīts, vadot transportlīdzekli, kas

saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3821/85 15. panta 3. punkta c) apak�punktu izmantots komerciālām

darbībām, uz ko neattiecas �ī regula, un atzīmē jebkuru "pieejamības" laikposmu kop� viņa pēdējā

ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposma. �o ierakstu veic vai nu ar roku uz reģistrācijas

diagrammas vai izdrukas, vai izmantojot manuālās ievadī�anas iespējas, kas ir reģistrācijas ierīcēm.

7. pants

Pēc četrarpus transportlīdzekļa vadī�anas stundām transportlīdzekļa vadītājs ņem vismaz 45 minū�u

pārtraukumu, izņemot gadījumu, ja viņ� sāk atpūtas laikposmu.
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Turpmāk tabulā ir norādīts reglamentēto pārtraukumu minimums, kas atbilst katram iespējamam

transportlīdzekļa vadī�anas laikposmam:

Transportlīdzekļa vadī�anas laikposms Minimālie reglamentētie pārtraukumi

0 - 90 minūtes 15 minūtes

91 - 120 minūtes 20 minūtes

121 - 150 minūtes 25 minūtes

151 - 180 minūtes 30 minūtes

181 - 210 minūtes 35 minūtes

211 - 240 minūtes 40 minūtes

241 - 270 minūtes (maksimums) 45 minūtes.
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8. pants

1. Transportlīdzekļa vadītajam ir ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmi.

2. Katrā 24 stundu laikposmā pēc iepriek�ējā ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposma beigām

transportlīdzekļa vadītajam ir jāņem jauns ikdienas atpūtas laikposms.

Ja 24 stundu laikā ikdienas atpūtas laikposms ir vismaz 9 stundas, bet mazāk kā 11 stundas, tad

attiecīgo atpūtas laikposmu uzskata par saīsinātu ikdienas atpūtas laikposmu.

3. Ikdienas atpūtas laikposmu var pagarināt, lai tas sasniegtu regulāru iknedēļas atpūtas

laikposmu vai saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu.

4. Transportlīdzekļa vadītājam drīkst būt, lielākais, trīs saīsināti ikdienas atpūtas laikposmi starp

jebkuriem diviem iknedēļas atpūtas laikposmiem.

5. Atkāpjoties no 2. punkta, 30 stundu laikā no ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposma beigām

transportlīdzekļa vadītājam, kur� iesaistīts pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, ir

jāņem jauns ikdienas atpūtas laikposms, kas ir vismaz 9 stundas.
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6. Jebkurās divās secīgās nedēļās transportlīdzekļa vadītājs paņem vismaz:

− divus regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus, vai

− vienu regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu un vienu saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu,

kas ir vismaz 24 stundas. Tomēr saīsinājumu kompensē ar atbilsto�i ilgu atpūtu, kas paņemta

pirms tre�ās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.

Iknedēļas atpūtas laikposms sākas ne vēlāk kā se�u 24 stundu periodu beigās no iepriek�ējā

iknedēļas atpūtas laikposma beigām.

7. Jebkuru atpūtu, kas ir ņemta kā kompensācija saīsināta iknedēļas atpūtas laikposma vietā,

pieskaita citam atpūtas laikposmam vismaz deviņu stundu garumā.

8. Ikdienas atpūtas laikposmus un saīsinātus iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus bāzes vietas var

ņemt transportlīdzeklī, ja vien tas ir aprīkots ar guļamvietu katram transportlīdzekļa vadītājam un ja

tas nav kustībā.

9. Iknedēļas atpūtas laikposmu, kas sākas vienā nedēļā un turpinās nākamajā nedēļā, var

pieskaitīt jebkurai no �īm nedēļām, bet ne abām.

9. pants

1. Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar

prāmi vai vilcienu, un viņ� paņem regulāro ikdienas atpūtas laikposmu, tad �o laikposmu drīkst

pārtraukt ne vairāk kā divas reizes, ar citām darbībām, kas kopumā nepārsniedz vienu stundu.
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2. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā, kas minēts 1. punktā, transportlīdzekļa vadītājam jābūt

pieejamai guļasvietai vai ku�etei.

III NODAĻA

Uzņēmumu atbildība

10. pants

1. Transporta uzņēmums nedrīkst ransportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas nodarbina vai kuri ir tā

rīcībā, transporta uzņēmums nedrīkst maksāt prēmiju vai algas piemaksu, kas saistīta ar nobraukto

attālumu un/vai pārvadātās kravas daudzumu, izņemot gadījumus, kad �āda samaksa neapdraud

satiksmes dro�ību.

2. Transporta uzņēmums organizē 1. punktā minēto transportlīdzekļu vadītāju darbu tā,  lai

transportlīdzekļu vadītāji varētu ievērot Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un �īs regulas II nodaļu.

Transporta uzņēmums dod transportlīdzekļu vadītājiem atbilstīgus norādījumus un veic regulāras

pārbaudes, lai nodro�inātu, ka tiek ievērota Regulas (EEK) Nr. 3821/85 un �īs regulas II nodaļa.

3. Transporta uzņēmums ir atbildīgs par pārkāpumiem, ko ir izdarīju�i uzņēmuma

transportlīdzekļu vadītāji, pat ja pārkāpums ir izdarīts citā dalībvalstī vai kādā tre�ā valstī.
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Neierobe�ojot �īs dalībvalstu tiesības noteikt, ka transporta uzņēmumiem ir pilna atbildība,

dalībvalsts var padarīt �o atbildību nosacītu, ja uzņēmums ir pārkāpis 1. un 2. punktu. Dalībvalsts

atzīst jebkuru pierādījumu, kas pierāda, ka transporta uzņēmumu nevar pamatoti atzīt par atbildīgu

par pārkāpumiem.

4. Uzņēmumi, kravu nosūtītāji, ekspeditori, ceļojumu operatori, galvenie uzņēmēji,

apak�uzņēmēji un transportlīdzekļu vadītāju aģentūras nodro�ina, ka līgumiski noteiktie

pārvadājumu grafiki ir saskaņā ar �īs regulas noteikumiem.

5. a) transporta uzņēmums, kas izmanto transportlīdzekļus, kuri aprīkoti ar reģistrācijas

kontrolierīcēm, kas atbilst Regulas (EEK) 3821/85 IB pielikumam, un uz kuriem

attiecas �ī regula, nodro�ina:

i) ka visi dati tiek lejupielādēti no transportlīdzekļa datu saglabā�anas ierīces un

vadītāja kartes tik bie�i, kā to pieprasa dalībvalsts, un ka attiecīgie dati tiek

lejupielādēti bie�āk, lai nodro�inātu, ka tiek lejupielādēti visi dati par darbībām,

ko ir veicis uzņēmums vai kas ir veiktas uzņēmuma labā;

ii) ka visi dati, kas lejupielādēti gan no transportlīdzekļa datu saglabā�anas ierīces,

gan vadītāja kartes, tiek saglabāti vismaz divpadsmit mēne�us pēc to ierakstī�anas,

un ka gadījumā, ja �ādus datus pieprasa inspektors, tie ir pieejami vai nu tie�i, vai

netie�i uzņēmumu telpās.



11337/2/04 REV 2 IL/eca 22
DG C III    LV

b) �ajā punktā terminu "lejupielādē�ana" interpretē saskaņā ar definīciju, kas paredzēta

Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikuma I nodaļas s) apak�punktā.

c) Komisija saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto procedūru var noteikt maksimālo

laikposmu, kādā saskaņā ar a) punkta i) apak�punktu ir jāveic attiecīgo datu

lejupielādē�ana.

IV NODAĻA

Izņēmumi

11. pants

Attiecībā uz tās teritorijā veiktiem autopārvadājumiem katra dalībvalsts var noteikt ilgākus

minimālos pārtraukumus vai īsākus maksimālos transportlīdzekļa vadī�anas laikposmus par tiem,

kas noteikti no 6. līdz 9. pantā. �īs regulas noteikumi tomēr attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem,

kas iesaistīti starptautiskās transporta operācijās.

12. pants

Lai ļautu transportlīdzekļa vadītājam sasniegt atbilstīgu apstā�anās vietu, ar noteikumu, ka nav

apdraudēta satiksmes dro�ība, transportlīdzekļa vadītājs var atkāpties no �īs regulas noteikumiem,

kas noteikti no 6. līdz 9. pantā tiktāl, ciktāl tas nepiecie�ams personu, transportlīdzekļa vai tā kravas

dro�ībai. Vēlākais, pēc iera�anās piemērotā apstā�anās vietā transportlīdzekļa vadītājs manuāli

norāda �īs atkāp�anās iemeslus reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas diagrammā vai reģistrācijas

kontrolierīces izdrukā, vai savā darba �urnālā.
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13. pants

1. Nodro�inot, ka netiek apdraudēti 1. pantā izklāstītie mērķi, katra dalībvalsts var savā teritorijā

vai ar attiecīgo valstu piekri�anu, citas dalībvalsts teritorijā, pieļaut izņēmumus attiecībā uz 5. līdz

9. pantu, kuri attiecas uz pārvadājumiem ar:

a) transportlīdzekļiem, kuri pieder valsts iestādēm vai kurus tās bez transportlīdzekļa vadītāja

nomā autopārvadājumu veik�anai, nekonkurējot ar privātiem transporta uzņēmumiem;

b) transportlīdzekļiem, kurus izmanto vai bez transportlīdzekļa vadītāja nomā lauksaimniecības,

dārzniecības, me�saimniecības, zemkopības un zivsaimniecības uzņēmumi, lai pārvadātu

preces līdz 100 kilometru rādiusā no transportlīdzekļa bāzes vietas, kas ir kā daļa no to

komercdarbības;

c) vilcējiem, kurus izmanto lauksaimniecības un me�saimniecības darbos, kas veikti līdz 100

kilometru rādiusā no vietas, kur bāzēts uzņēmums, kuram pieder transportlīdzeklis vai kur� to

nomā;
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d) transportlīdzekļiem vai to kombinācijām, kuru pieļaujamais maksimālais svars nepārsniedz

7,5 tonnas un kurus izmanto vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kā noteikts 2. panta 13. punktā

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par

kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iek�ējā tirgus attīstībai un pakalpojumu

kvalitātes uzlabo�anai 1, kas piegādā preces vai pārvadā materiālus vai aprīkojumu, ko

transportlīdzekļa vadītājs izmanto darbā. �ādus transportlīdzekļus izmanto līdz 50

kilometriem rādiusā no vietas, kur bāzēts transportlīdzeklis, ar noteikumu, ka

transportlīdzekļa vadī�ana nav transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbo�anās;

e) transportlīdzekļiem, ko izmanto vienīgi uz salām, kuru platība nepārsniedz 2300

kvadrātkilometrus un kuras nav savienotas ar pārējo valsts teritoriju ar tiltu, braslu vai tuneli,

ko var izmantot mehāniski transportlīdzekļi;

f) transportlīdzekļiem, kurus izmanto, lai pārvadātu kravas līdz 50 kilometru rādiusā no vietas,

kur bāzēts uzņēmums, kuri darbojas ar dabasgāzi vai sa�ķidrināto gāzi, vai elektrību, un kuru

pieļaujamais maksimālais svars, ieskaitot piekabes vai puspiekabes, nepārsniedz 7,5 tonnas;

g) transportlīdzekļiem, kurus izmanto transportlīdzekļa vadī�anas mācībām un eksāmeniem, lai

iegūtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai transportlīdzekļa vadītāja profesionālās

kompetences sertifikātu, ar nosacījumu, ka tie netiek izmantoti komerciālai kravu vai

pasa�ieru pārvadā�anai;

h) transportlīdzekļiem, kurus izmanto saistībā ar kanalizāciju, plūdu novēr�anu, ūdensapgādes

pakalpojumiem, ceļu uzturē�anai un pārraudzībai, sadzīves atkritumu savāk�anu un pārstrādei;

                                                
1 OV L 15, 21.1.1998., 14. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr.

1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
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i) transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar 10 līdz 17 sēdvietām un ko izmanto vienīgi

nekomerciāliem pasa�ieru pārvadājumiem;

j) specializētiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā cirku un atrakciju parku aprīkojumu;

k) speciāli aprīkotiem pārvietojamu projektu transportlīdzekļiem, kuri - kad tie neatrodas kustībā

- primāri tiek izmantoti kā izglītojo�iem nolūkiem;

l) transportlīdzekļiem, ko izmanto piena savāk�anai no fermām un piena tvertņu vai dzīvnieku

ēdinā�anai paredzētu piena produktu nogādei atpakaļ fermās;

m) specializētiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā naudu un/vai vērtslietas;

n) transportlīdzekļiem, kurus izmanto, lai pārvadātu dzīvnieku atkritumus vai ķermeņus, ko nav

paredzēts izmantot cilvēku patēriņam;

o) transportlīdzekļiem, kurus izmanto tika uz ceļiem, kas atrodas tādās vietās, kā ostas un

dzelzceļa termināli.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par izņēmumiem, kas pie�ķirti saskaņā ar 1. punktu, un

Komisija tos paziņo pārējām dalībvalstīm.
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3. Dalībvalstis pēc Komisijas atļaujas savā teritorijā var pie�ķirt minimālus izņēmumus no �īs

regulas noteikumu piemēro�anas transportlīdzekļiem, ko izmanto noteiktos apgabalos, kur

iedzīvotāju blīvums ir mazā kā 5 cilvēki uz kvadrātkilometru, ja �ādi izņēmumi neapdraud 1. pantā

izklāstītos mērķus un ja tiek nodro�ināta transportlīdzekļu vadītāju atbilsto�a aizsardzība, �ādos

gadījumos:

− attiecībā uz regulāriem iek�zemes pasa�ieru pārvadājumiem, ja to sarakstus ir apstiprināju�as

attiecīgās iestādes (�ādos gadījumos ir atļauti izņēmumi vienīgi attiecībā uz pārtraukumiem);

un

− attiecībā uz kravu iek�zemes autopārvadājumiem, kurus veic kā pa�pārvadājumus vai

komercpārvadājumus un kuriem nav ietekmes uz vienoto tirgu, un kuri ir nepiecie�ami, lai

saglabātu konkrētus ra�o�anas sektorus attiecīgajā teritorijā, un ja �īs regulas izņēmuma

noteikumi paredz ierobe�ojo�u rādiusu līdz 100 km.

Autopārvadājumi saskaņā ar �o izņēmumu var ietvert braucienu uz apvidu, kur iedzīvotāju blīvums

ir 5 vai vairāk cilvēki uz kvadrātkilometru, vienīgi tāpēc, lai beigtu vai sāktu ceļojumu. Visiem

�ādiem pasākumiem ir jābūt pēc būtības un apjoma proporcionāliem.

14. pants

1. Nodro�inot, ka �ādi izņēmumi nopietni neapdraud 1. pantā izklāstītos mērķus, dalībvalstis,

saņemot Komisijas atļauju, var pie�ķirt izņēmumus no �īs regulas 6. līdz 9. panta, tostarp attiecībā

uz piemēro�anu pārvadājumu darbībām, kas tiek veiktas ārkārtas apstākļos.
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2. Steidzamos gadījumos dalībvalstis var pie�ķirt pagaidu izņēmumu uz laiku, kas nepārsniedz

30 dienas, tūlīt to darot zināmu Komisijai.

3. Komisija pārējām dalībvalstīm paziņo par jebkuriem izņēmumiem, kas pie�ķirti saskaņā ar �o

pantu.

15. pants

Dalībvalstis nodro�ina, ka 3. panta a) punktā minēto transportlīdzekļu vadītājiem piemēro attiecīgās

valsts tiesību aktus, kas nodro�ina atbilstīgu aizsardzību saistībā ar pieļaujamajiem transportlīdzekļu

vadī�anas laikposmiem, obligātajiem pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem.

V NODAĻA

Kontroles procedūras un sodi

16. pants

1. Gadījumā, ja transportlīdzeklis nav aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīcēm, kā noteikts Regulā

(EEK) Nr. 3821/85, tad �ā panta 2. un 3. punktu piemēro attiecībā uz:

a) regulāriem iek�zemes pasa�ieru pārvadājumiem; un
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b) regulāriem starptautiskiem pasa�ieru pārvadājumiem, kuru mar�ruta galapunkti atrodas 50

kilometru attālumā taisnā līnijā no divu dalībvalstu robe�as un kuru mar�ruta garums

nepārsniedz 100 kilometru.

2. Transporta uzņēmums izveido darba �urnālu un pakalpojumu grafiku, darba �urnālā norāda

katra transportlīdzekļa vadītāja vārdu, bāzes vietu un iepriek� izveidotu sarakstu da�ādiem

transportlīdzekļa vadī�anas laikposmiem, citam darbam, pārtraukumiem un pieejamībai.

Katram transportlīdzekļa vadītājam, kam uzticēts sniegt 1. punktā minētos pakalpojumus, līdzi jābūt

izrakstam no darba �urnāla un kustības saraksta kopijai.

3. Darba �urnāls:

a) ietver visus datus, kas minēti 2. punktā, par minimālo laikposmu, kas aptver vismaz

iepriek�ējās 28 dienas; �os datus regulāri atjaunina ik pēc noteikta laika, kas nav ilgāks par vienu

mēnesi;

b) tiek parakstīts, un to dara transporta uzņēmuma vadītājs vai persona, kas pilnvarota viņu

pārstāvēt;

c) tiek glabāts transporta uzņēmumā vienu gadu pēc tajā ietvertā laikposma beigām. Transporta

uzņēmums izsniedz darba �urnāla izrakstu attiecīgajiem transportlīdzekļu vadītājiem pēc viņu

pieprasījuma; un

d) pēc pieprasījuma tiek uzrādīts un nodots pilnvarotajam inspektoram.
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17. pants

1. Dalībvalstis, kas izmanto standarta formas, kuras noteiktas Lēmumā 93/173/EEK 1,

nepiecie�amo informāciju dara zināmu Komisijai, lai tā reizi divos gados varētu sagatavot ziņojumu

par �īs regulas un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemēro�anu un attīstību attiecīgajās jomās.

2. �o informāciju paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30. septembrī tajā gadā, kas ir pēc attiecīgā divu

gadu laikposma.

3. Komisija ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 13 mēne�os pēc attiecīgā divu

gadu laikposma beigām.

18. pants

Dalībvalstis pieņem pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi �īs regulas īsteno�anai.

                                                
1 OV L 72, 25.3.1993., 33. lpp.
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19. pants

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sodiem, ko piemēro par �īs regulas un Regulas (EEK) Nr.

3821/85 pārkāpumiem, un nodro�ina, ka tie tiek īstenoti. �iem sodiem ir jābūt efektīviem,

samērīgiem, preventīviem un nediskriminējo�iem. Par �īs regulas un Regulas (EEK) Nr. 3821/85

pārkāpumiem piemēro tikai vienu sodu vai procedūru. Dalībvalstis paziņo Komisijai par �iem

pasākumiem un noteikumiem par sodiem līdz datumam, kas noteikts 29. pantā. Komisija attiecīgi

informē dalībvalstis.

2. Dalībvalsts dod iespēju kompetentajām iestādēm piemērot sodus tiem uzņēmumiem un/vai

transportlīdzekļu vadītājiem par �īs regulas pārkāpumiem, kas konstatēti tās teritorijā, kuriem vēl

nav piemēroti sodi, pat jā pārkāpums ir izdarīts citas dalībvalsts teritorijā vai tre�ā valstī.

Izņēmuma gadījumā, ja ir konstatēts pārkāpums:

− kas nav izdarīts attiecīgās dalībvalsts teritorijā, un

− ko izdarījis jebkur� uzņēmums, kas ir veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī vai tre�ajā valstī,

vai transportlīdzekļa vadītājs, kura darba vieta ir citā dalībvalstī vai tre�ā valstī,

dalībvalsts līdz 2009. gada 1. janvārim tā vietā, lai piemērotu sodu, var paziņot par pārkāpuma faktu

tās dalībvalsts vai tre�ās valsts kompetentajai iestādei, kurā ir uzņēmums veic uzņēmējdarbību vai

kurā ir transportlīdzekļa vadītāja darba vieta.
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3. Ja dalībvalsts uzsāk lietu vai piemēro sodu par konkrētu pārkāpumu, tā transportlīdzekļa

vadītājam rakstiski sniedz attiecīgos pierādījumus.

4. Dalībvalstis nodro�ina, ka samērīgu sodu sistēma, kas var ietvert naudassodus, par �īs regulas

un Regulas (EEK) Nr. 3821/85 pārkāpumiem ir spēkā attiecībā uz uzņēmumiem vai iesaistītajiem

nosūtītājiem, ekspeditoriem, ceļojumu rīkotājiem, galvenajiem uzņēmējiem, apak�uzņēmējiem un

transportlīdzekļu vadītāju aģentūrām.

20. pants

1. Transportlīdzekļa vadītājs saglabā jebkurus pierādījumus, ko sniegusi dalībvalsts attiecība uz

sodiem vai lietas uzsāk�anu, līdz laikam, kad tas pats �īs regulas pārkāpums vairs nevar būt par

iemeslu lietas otrreizējai izskatī�anai vai sodam saskaņā ar �o regulu.

2. Transportlīdzekļa vadītājs pēc pieprasījuma sniedz 1. punktā minētos pierādījumus.

3. Transportlīdzekļa vadītājs, kur� ir nodarbināts vairākos transporta uzņēmumos vai kur� ir

vairāku transporta uzņēmumu rīcībā, nodro�ina pietiekamu informāciju katram uzņēmumam, lai

dotu attiecīgajam uzņēmumam iespēju izpildīt II nodaļas prasības.
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21. pants

Ja dalībvalsts uzskata, ka ir noticis �īs regulas pārkāpums, kas visticamāk var apdraudēt satiksmes

dro�ību, tai ir jādod pilnvaras aizturēt attiecīgo transportlīdzekli uz laiku, kamēr pārkāpuma iemesls

tiek novērsts. Dalībvalstis var likt transportlīdzekļa vadītājam paņemt ikdienas atpūtas laikposmu.

Dalībvalsts var arī anulēt, apturēt vai ierobe�ot uzņēmuma licenci, ja uzņēmums veic

uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī, vai anulēt, apturēt vai ierobe�ot transportlīdzekļa vadītāja

apliecību. �īs regulas 24. panta 2. punktā minētā Komiteja izstrādā pamatnostādnes, lai veicinātu �ā

panta saskaņotu piemēro�anu.

22. pants

1. Piemērojot �o regulu un pārbaudot tās noteikumu izpildi, dalībvalstis palīdz cita citai.

2. Saistībā ar �o savstarpējo palīdzību dalībvalstu kompetentās iestādes regulāri nosūta viena

otrai visu pieejamo informāciju attiecībā uz:

a) II nodaļas noteikumu pārkāpumiem, ko izdarīju�i nerezidenti, un sodiem, kas uzlikti par

�ādiem pārkāpumiem;

b) sodiem, ko dalībvalsts uzlikusi tās rezidentiem par �ādiem pārkāpumiem, kas izdarīti citās

dalībvalstīs.
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3. Dalībvalstis regulāri nosūta Komisijai attiecīgo informāciju par �īs regulas noteikumu

interpretāciju un piemēro�anu attiecīgajā dalībvalstī, un Komisija �o informāciju elektroniski dara

pieejamu pārējām dalībvalstīm.

23. pants

Kopiena iesaistās jebkādās sarunās ar tre�ām valstīm, ja tas varētu būt vajadzīgs �is regulas

piemēro�anai.

24. pants

1. Komisijai palīdz Komiteja, kas minēta Regulas (EEK) 3821/85 18. panta 1. punktā.

2. Ja ir atsauce uz �o punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā

8. pantu.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

25. pants

1. Pēc dalībvalstu pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Komisija:

a) izskata gadījumus, kur ir radu�ās at�ķirības �īs regulas noteikumu piemēro�anā un īsteno�anā,

jo īpa�i attiecībā uz transportlīdzekļa vadī�anas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas

laikposmiem;
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b) precizē �īs regulas noteikumus, lai veicinātu vienotu pieeju.

2. �ā panta 1. punktā minētajos gadījumos Komisija lēmumu par ieteicamo pieeju pieņem

saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto procedūru. Komisija savu lēmumu dara zināmu Eiropas

Parlamentam, Padomei un dalībvalstīm.

VI NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

26. pants

Ar �o Regulu (EEK) Nr. 3821/85 groza �ādi.

1. Regulas 2. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"2. pants

�ajā regulā piemēro definīcijas, kas paredzētas 4. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulā (EK) ... (�), ar ko paredz par da�u sociālās jomas tiesību aktu saskaņo�anu saistībā ar

autotransportu un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Regulu (EEK) Nr. 2135/98.

________________________
∗ OV L � ".
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2. Regulas 3. panta 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar �ādiem punktiem:

"1. Reģistrācijas kontrolierīces uzstāda un izmanto dalībvalstīs reģistrētajos

transportlīdzekļos, ko izmanto pasa�ieru vai kravu autopārvadājumiem, izņemot

transportlīdzekļus, kas minēti 3. pantā un 16. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. � ∗∗∗∗ , un

transportlīdzekļiem, uz ko neattiecas Regula (EK) Nr. � *, bet uz kuriem vairs

neattiecas izņēmums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. � *, �ī prasība jāizpilda līdz 2007.

gada 31. decembrim.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka �ī regula neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas minēti

Regulas (EEK) Nr. 3820/85 13. panta 1. un 3. punktā.

3. Dalībvalstis, saņemot Komisijas atļauju, var noteikt, ka �ī regula neattiecas uz

transportlīdzekļiem, ko izmanto transporta operācijām, kuras minētas Regulas (EK)

Nr. � * 14. pantā.".

3. Regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"2. Reģistrācijas diagrammas un izdrukas - ja izdrukas ir veiktas, lai nodro�inātu 15. panta

1. punkta ievēro�anu - transporta uzņēmums glabā hronoloģiskā kārtībā un salasāmā formā

vismaz vienu gadu pēc to izmanto�anas un pēc attiecīgo transportlīdzekļu vadītāju

pieprasījuma izsniedz viņiem kopijas. Uzņēmums pēc attiecīgo transportlīdzekļu vadītāju

pieprasījuma izsniedz arī kopijas datiem, kas lejupielādēti no vadītāja kartes, vai �ādu kopiju

izdrukas. Reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejupielādētos datus pēc pieprasījuma uzrāda

vai nodod pilnvarotam inspektoram.".

                                                
∗∗∗∗  OV: �īs regulas numurs
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4. Regulas 15. pantu groza �ādi:

- 1. punktam pievieno �ādu daļu:

"Ja vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas vai nav pie transportlīdzekļa vadītāja, tad

transportlīdzekļa vadītājs:

i) brauciena sākumā izdrukā informāciju par transportlīdzekli, ko viņ� vada, un �ajā

izdrukā norāda:

a) informāciju, kas ļauj identificēt transportlīdzekļa vadītāju (vārdu, vadītāja

kartes vai vadītāja apliecības numuru), tostarp viņa parakstu;

b) laikposmus, kas minēti 3. punkta otrā ievilkuma b), c) un d) apak�punktā;

ii) mar�ruta beigās izdrukā informāciju par laikposmiem, ko ir fiksēju�as

transportlīdzekļa reģistrācijas kontrolierīces, atzīmē visus darba, pieejamības un

atpūtas laikposmus, ja mar�rutā sākumā tos nefiksēja tahogrāfs, un uz izdrukas

norāda informāciju, kas ļauj identificēt transportlīdzekļa vadītāju (vārdu, vadītāja

kartes vai vadītāja apliecības numuru), tostarp viņa parakstu.";



11337/2/04 REV 2 IL/eca 37
DG C III    LV

- 2. punkta otro daļu aizstāj ar �ādām daļām:

"Ja transportlīdzekļa vadītāja prombūtnes rezultātā viņ� nespēj izmantot ierīces, ar ko

aprīkots transportlīdzeklis, tad 3. punkta otrā ievilkuma b), c) un d) apak�punktā

minētos laikposmus:

i) ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci saskaņā ar I pielikumu

- ievada reģistrācijas diagrammā vai nu manuāli, vai izmantojot automātisko

reģistrē�anas ierīci, vai ar citu līdzekļi palīdzību, salasāmi un nenosmērējot

diagrammu; vai

ii) ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci saskaņā ar IB

pielikumu - ievada vadītāja kartē, izmantojot manuālā ieraksta iespējas, kas ir

reģistrācijas kontrolierīcei.

Ja transportlīdzeklī, kur� aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci saskaņā ar IB pielikumu,

atrodas vairāk kā viens transportlīdzekļa vadītājs, transportlīdzekļa vadītāji nodro�ina, ka to

vadītāju kartes tiek ievietotas pareizajās tahogrāfa atverēs.";
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- 3. punkta b) un c) apak�punktu aizstāj ar �ādiem apak�punktiem:

"b) "cits darbs" nozīmē jebkādas darbības, kas nav transportlīdzekļa vadī�ana un kas

definētas kā darba laiks 3. panta a) apak�punktā Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizē�anu

personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi *, kā arī jebkuru darbu tam pa�am

vai citam darba devējam, transporta sektorā vai ārpus tā, un to atzīmē ar "#" zīmi.

c) "pieejamību", kas definēta Padomes Direktīvas 2002/15/EK 3. panta b)

apak�punktā, atzīmē ar �ādu # zīmi.

_________________
* OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.";

- 4. punktu svītro;

- 7. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"7. a) Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas ir aprīkots ar

reģistrācijas kontrolierīci saskaņā ar I pielikumu, tad pēc pilnvarota inspektora

pieprasījuma transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums uzrādīt:

i) kārtējās darba nedēļas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras

transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriek�ējās 15 dienās;

ii) vadītāja karti, ja viņam tāda ir; un
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iii) manuālos pierakstus un izdruku par kārtējo darba nedēļu un iepriek�ējām 15

dienām, kā paredzēts �ajā regulā un Regulā (EK) Nr. � ∗∗∗∗ .

Tomēr pēc 2008. gada 1. janvāra laikposmiem, kas minēti i) un iii) apak�punktā,

ir jāietver kārtējā diena un iepriek�ējās 28 dienas.

b) Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas ir aprīkots ar reģistrācijas

kontrolierīci saskaņā ar IB pielikumu, pēc pilnvarota inspektora pieprasījuma

transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums uzrādīt:

i) viņa vadītāja karti;

ii) ar roku veiktos pierakstus un izdruku par kārtējo darba nedēļu un iepriek�ējām 15

dienām, kā paredzēts �ajā regulā un Regulā (EK) Nr. � *; un

iii) reģistrācijas diagrammas par to pa�u laikposmu, kur� minēts iepriek�ējā

apak�punktā un kura laikā transportlīdzekļa vadītājs vadīja transportlīdzekli, kas

aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci saskaņā ar I pielikumu.

Tomēr pēc 2008. gada 1. janvāra laikposmiem, kas minēti ii) apak�punktā, ir

jāietver kārtējā diena un iepriek�ējās 28 dienas.

                                                
∗∗∗∗  OV: �īs regulas numurs
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c) Pilnvarots inspektors var pārbaudīt atbilstību Regulai (EK) Nr. � ∗∗∗∗ , analizējot

reģistrācijas diagrammas, displejā redzamos vai izdrukātos datus, ko ir reģistrējusi

reģistrācijas iekārta vai vadītāja karte, vai analizējot jebkurus citus

papilddokumentus, kas pamato noteikumu neievēro�anu, piemēram, tos, kas

noteikti 16. panta 2. un 3. punktā.".

27. pants

Regulu (EK) Nr. 2135/98 groza �ādi.

1. Regulas 2. panta 1. punkta a) apak�punktu aizstāj ar �ādu apak�punktu:

"1. a) Pēc 2005. gada 5. augusta transportlīdzekļos, ko pirmoreiz nodod ekspluatācijā,

jābūt uzstādītām reģistrācijas iekārtām, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā.".

2. Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"2. Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu, ka tās, vēlākais, 2005. gada 5.

maijā ir gatavas izsniegt vadītāja kartes.".

                                                
∗∗∗∗  OV: �īs regulas numurs
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28. pants

Ar �o Regula (EEK) Nr. 3820/85 tiek atcelta.

Tomēr minētās regulas 5. panta 1., 2. un 4. punktu turpina piemērot līdz datumiem, kas noteikti 15.

panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par

da�u kravu vai pasa�ieru pārvadā�anai paredzētu transportlīdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas

iegū�anu un periodisku apmācību 1.

29. pants

�ī regula stājas spēkā vienu gadu pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī",

izņemot 27. pantu, kas stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicē�anas dienas.

To piemēro no �∗∗∗∗ .

�ī regula uzliek saistības kopumā un ir tie�i piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

                                                
1 OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/66/EK

(OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).
∗∗∗∗ trīs mēne�i pēc publicē�anas "Oficiālajā Vēstnesī"
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Temats: Padomes 2004. gada 9. decembra Kopējā nostāja attiecībā uz Eiropas Parlamenta

un Padomes Regulas pieņem�anu saistībā ar da�u sociālās jomas tiesību aktu
saskaņo�anu attiecībā uz autotransporta darbībām un par Padomes Regulas (EEK)
Nr. 3821/85 un Nr. 2135/98 grozī�anu

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES APSVĒRUMIEM
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I Ievads

Procedūra

Izmantojot koplēmuma procedūru (EK līguma 251. pants), Eiropas Parlaments 2003. gada 14.

janvārī pieņēma atzinumu 1 par Komisijas 2001. gada 12. oktobrī iesniegto priek�likumu. Pēc tam

Komisija 2003. gada 12. augustā iesniedza grozīto priek�likumu.

Salīdzinājumā ar sākotnējo priek�likumu, grozītajā priek�likumā ir iekļauts ievērojams Eiropas

Parlamenta pieņemto grozījumu skaits un ņemts vērā Padomes instanču iepriek� veiktais darbs.

Regulas projekta mērķis ir aizstāt spēkā eso�us tiesību aktus, proti, Regulu (EEK) 3820/85 par da�u

sociālās jomas tiesību aktu saskaņo�anu attiecībā uz autotransportu 2. Iepriek� minētajā regulā līdz

�im noteica brauk�anas, atpūtas un pārtraukumu laiku profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem.

Turklāt ar regulas projektu ierosina izdarīt grozījumus Regulā (EEK) 3821/85, jo īpa�i attiecībā uz

digitālā tahogrāfa ievie�anas tehniskiem aspektiem.  Bez tam tajā paredzēts pārcelt �īs jaunās ierīces

ievie�anas un vadītāja kar�u pieejamības termiņus uz vēlāku laiku.

Padome pieņēma kopējo nostāju 2004. gada � . . Pildot savus uzdevumus, Padome ņēma vērā arī

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 3.

                                                
1 OV C 38E, 12.2.2004., 152. lpp.
2 OV L 370, 31.12.1985., 1. lpp.
3 OV C 221, 17.9.2002., 19. lpp.



11337/2/04 REV 2 ADD 1 is/GU/nc 3
DG C III   LV

Regulas projekta galvenie mērķi

Regulas projekta mērķi ir:

- saskaņot noteikumus par brauk�anas, pārtraukumu un atpūtas laiku, lai uzlabotu profesionālu

transportlīdzekļu vadītāju darba apstākļus transporta nozarē, ņemot vērā jaunas atziņas par

saistību starp satiksmes dro�ību un profesionālu autovadītāju brauk�anas laiku;

- nodro�ināt to, ka ievie�ot digitālo tahogrāfu, daudz efektīvāk varētu izpildīt attiecīgos

noteikumus.  Atliekot obligātās montā�as termiņu uz vēlāku laiku, tiek ņemtas vērā

rūpniecības iespējas piegādāt jauno ierīci.

�is tiesību akta projekts ir ievērojams ieguldījums satiksmes dro�ības uzlabo�anā; tā pieņem�ana

ievērojami sekmēs ES mērķa īsteno�anu līdz 2010. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes

negadījumos bojā gāju�o personu skaitu.

II Kopējās nostājas analīze

Sākotnējo priek�likumu Komisija iesniedza 2001. gada 12. oktobrī, ņemot vērā vispārēji redzamo

un steidzamo nepiecie�amību precizēt, vienkār�ot un aktualizēt Regulas (EEK) Nr. 3820/85

noteikumus. Izskatot priek�likumu, jau no pa�a sākuma Padomes uzdevums bija rast līdzsvaru starp

interesēm, kas saistītas ar satiksmes dro�ību, sociāliem apsvērumiem un rūpniecības elastīgumu.

Tas nebija viegls uzdevums un izraisīja ilgsto�as diskusijas starp Padomes instancēm. Galīgās

vieno�anās, kas atspoguļota �ajā kopējā nostājā, panāk�anu Padomē atviegloja 2003.gada

12.augustā iesniegtais grozītais Komisijas priek�likums.
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Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja būtiski papildina patlaban spēkā eso�os tiesību aktus. Cita

starpā to nodro�ina �ādi elementi:

- ikdienas minimālo nepārtraukto atpūtas laiku pagarina no 8 līdz 9 stundām;

- kalendārās nedēļas maksimālo brauk�anas laiku samazina līdz 56 stundām (pa�laik vienā

kalendārā nedēļā drīkst braukt līdz pat 74 stundām);

- divu secīgu nedēļu laikā autovadītājam ir jāņem vismaz viens nepārtraukts regulārs iknedēļas

45 stundu atpūtas periods;

- ievērojot konkrētus nosacījumus, visās dalībvalstīs rada tiesisku regulējumu �ādām iespējām:

= uz laiku apturēt transportlīdzekļa ekspluatāciju;

= anulēt, uz laiku atcelt vai ierobe�ot uzņēmuma licenci;

= anulēt, uz laiku atcelt vai ierobe�ot transportlīdzekļa vadītāja autovadītāja apliecību.

Saskaņā ar komitoloģijas procedūru izstrādās vadlīnijas, lai veicinātu �o noteikumu saskaņotu

piemēro�anu;

- laikaposmu, ko tiesībsargājo�ie darbinieki var efektīvi pārbaudīt, būtiski pagarina no "kārtējās

nedēļas un iepriek�ējas nedēļas pēdējās darba dienas" uz "kārtējo nedēļu un iepriek�ējām 15

dienām"; pēc 2008. gada 1. janvāra to pagarina uz "kārtējo dienu un iepriek�ējām 28 dienām";

�ie noteikumi tiesībsargājo�iem darbiniekiem dod iespēju izmantot digitālā tahogrāfa

iespējas;

- samazina vispārējo izņēmumu skaitu un apjomu;

- dalībvalstu kompetentās iestādes pilnvaro uzlikt sankcijas par pārkāpumiem, ko tās konstatē

savas valsts teritorijā, pat ja pārkāpums ir izdarīts ārpus �īs valsts teritorijas;

- ņemot vērā konkrētus apstākļus, arī citus transportē�anas posma dalībniekus par izdarītajiem

pārkāpumiem var saukt pie līdzatbildības.

Padome turklāt atgādina, ka attiecībā uz digitālā tahometra ievie�anu (proti, �īs ierīces montā�u

visos smagos kravas transportlīdzekļos), ņemot vēra praktiskus apsvērumus, tā ievie�anas termiņu

pagarināja par vienu gadu līdz 2005. gada 5. augustam (sal. ar 27. pantu). Turklāt Padomes kopējā

nostāja, grozot attiecīgo tiesību aktu (Regula (EEK) Nr. 3821/85), nosaka vairākus uzlabojumus

attiecībā uz �īs ierīces lieto�anu.
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Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi

Padome pilnībā pieņēma vairākus Parlamenta izdarītos grozījumus, proti 1., 2., 7., 21., 25., 26., 27.,
30., 32., 33., 37., 41., 44., 47., 52., 53. grozījumu.
 Turklāt Padome, lai arī citādā formulējumā, pieņēma 3. grozījumu (11. apsvērumā), 5., 6., 31., 34.,
43., 48., 54., 62. grozījumu (25. panta iii) daļā), 65. un 66. grozījumu.

Padome daļēji pieņēma 4., 12., 17., 18. un 107. grozījumu (kā kompromisu Padome pieņēma

noteikumu par to, ka transportlīdzeklī var ņemt tikai samazinātu iknedēļas atpūtas laiku) un 45.

grozījumu (Padome uzskata, ka 8. panta 6. un 7. apak�punkti ir aptuveni līdzvērtīgi).

Attiecībā uz 39. grozījumu Padome pieņēma citu �īs problēmas risinājumu;  tas ir atspoguļots 6.

panta 5. punktā.

No tādiem grozījumiem, kurus Komisija neiekļāva grozītajā priek�likumā, Padome tomēr pieņēma

20. un 58. grozījumu.

Padome noraidīja 8., 11., 14., 89., 19., 22., 28., 78., 42., 51., 55., 56., 61., 67., 69. un 70. grozījumu.

Turklāt Padome noraidīja �ādus grozījumus, kas �eit paskaidroti sīkāk:

− 49. grozījums: jāatzīmē, ka Padomes noteikumi attiecībā uz �o īpa�o jomu ir atspoguļoti 10.

panta 5. punkta a) apak�punkta ii) daļā un 20. pantā; pēdējā pantā iekļauj Parlamenta ieviesto

gadījumu, kad autovadītājs strādā vairāk nekā vienā transporta uzņēmumā;

− 9. grozījums: lai gan Padome piekrīt tam, ka tiesībsargājo�iem darbiniekiem vajadzētu būt

spējīgiem pārbaudīt kārtējo dienu un 28 iepriek�ējās dienas, tā uzskata, ka viņiem to nevar uzlikt

par pienākumu; �ajā sakarā viņiem būtu jāļauj rīkoties pēc saviem apsvērumiem;

− attiecībā uz 10. grozījumu, Padome uzskata, ka �ajā Regulā vairāk vajadzētu vērst uzmanību uz

brauk�anas un atpūtas laiku, nevis uz pilnu darba laiku;

− 13. grozījums: jāatzīmē, ka līdzīgus noteikumus Padome iekļāva 6. panta 2. punktā;
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− 15. un 16. grozījums, kas attiecas uz AETR un ir saistībā ar 4. grozījumu: Padome uzskata, ka

tās izvēlētais problēmas risinājums nodro�ina līdzvērtīgu aizsardzību;

− 23. un 24. grozījums, kas attiecas uz konkrētu transportlīdzekļu kategoriju izņēmumiem:

Padome �īs kategorijas iekļāva 13. pantā, tā ka dalībvalstis attiecīgos transportlīdzekļus savā

teritorijā var pakļaut izņēmumiem;

− 29. grozījums: Padome uzskata, ka definīcija "brauk�anas laiks" nav vajadzīga;

− 35. grozījums: Padome uzskata, ka attiecīgais minimālais vecums būtu jānosaka atbilstīgos

Kopienas aktos par autovadītāju apliecībām un profesionālu autovadītāju apmācību;

− 83. grozījums: Padome ierosina 7. pantā iekļaut noteikumus par līdzīgu sistēmu, kas risina to

pa�u satiksmes dro�ības jautājumu, bet ir vieglāk īstenojama un kontrolējama;

− 57. grozījums: Padome uzsver, ka tomēr divi �ā grozījuma elementi ir ietverti Kopējās nostājas

13. panta k) un m) apak�punktos;

− 59. grozījums: Padome uzsver, ka noteikumi attiecībā uz �o īpa�o situāciju zināmā mērā ir

paredzēti 13. panta b) apak�punktā;

− 60. un 63. grozījums: Padome uzskata, ka �ie noteikumi ir attiecināmi uz priek�likumu

direktīvas projektam par īsteno�anu 4, kas ir cie�ā saistībā ar �o regulu;

− attiecībā uz 64. grozījumu Padome norāda, ka tā pieņēma atsauci par "nediskrimināciju";

− 68. grozījums: Padome uzskata, ka 20., 21., 23. un 24. panta pa�reizējie noteikumi ir pietieko�i.

                                                
4 projekts "Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par minimālajiem nosacījumiem

Direktīvas 2002/15/EK un Padomes Regulas (EEK) 3820/85 un 3821/85 īsteno�anā saistībā ar
sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz autotransporta darbībām."
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III Secinājums

Padome pieņēma lielāko daļu Parlamenta izdarīto grozījumu (skat. II daļā minētos elementus)

saistībā ar regulas projekta "galvenajiem noteikumiem", kas attiecas uz ikdienas vai iknedēļas

brauk�anas, atpūtas un pārtraukuma laiku, kā arī uz piemēro�anas jomas un īsteno�anas

jautājumiem.

 Tālab var secināt, ka �o divu iestā�u starpā valda pla�a vienprātība par �ā tiesību akta projekta

galvenajiem elementiem.

________________________
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Statements for the Council's minutes

Statement by FRANCE

The Council of the European Union today gave its views on a new Regulation 3820 concerning the

driving times and rest periods of professional drivers.  This has long been awaited by France, as the

present Regulation dates from 1985 and suffers from many inadequacies which make it unsuitable

for present-day road transport conditions.
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These inadequacies relate to matters of daily and weekly rest, on which France regrets that it has not

been possible to achieve greater progress.  In France's view, this Regulation does not take sufficient

account of progress resulting from the introduction of the digital tachograph, which will allow

information on driving time and rest time to be obtained much more effectively.

However, the new Regulation does bring some progress; in  particular the introduction in the text of

the proposal for a reference to Directive 2002/15 on working time (a maximum of 60 hours per

week), calculation of driving time on a weekly calendar, the placing of greater responsibility on

employers and others involved in the transport process; and reinforcement of penalties for offences.

For this reason, in the hope that Regulation 3820/85 will at last be revised after nearly 20 years and

despite the fact that it finds the proposed text to a great extent unsatisfactory, France agrees to its

adoption.

Statement by GERMANY

The third sentence of Article 19(1) contains a provision which prohibits the imposition of more than

one sanction for infringement of the Regulation.  In the view of the German Government this

provision should not be interpreted as meaning that furthermore no action can be taken in the case

of infringements of other legal provisions where they are committed concomitantly with an offence

of exceeding driving time which has already been penalised as such.  Such a consequence would

not be acceptable to Germany.  The point is rather that an infringement of the Regulation may be

acted upon and sanctioned once only.  Action may however be taken on infringements of other legal

provisions.
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Statement by FINLAND

Article 19(2)

Finland states that no criminal sanctions will be imposed pursuant to Article 19(2).

Statement by ITALY

Italy recognises the importance of the adoption of the proposal concerning the harmonisation of

certain social legislation relating to road transport.

It points out that there are aspects of the text of the proposal which are not entirely satisfactory, in

particular the definition of "other work",  the daily rest period provided in the case of

multi-manning, the absence of a harmonised definition of "serious infringements" and the rule on

the requirement for documentation to be kept aboard the vehicle.

Italy is however aware that the compromise represents a delicate balance between opposing points

of view and therefore supports the package with a view to an overall agreement: the text contains

differing elements of undoubted added value in terms of effectiveness of controls and social

protection, without however losing sight of the need to ensure operational flexibility for the

transport undertakings.
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Statement by BELGIUM

Belgium regrets that the Council has not taken up the proposal to extend the scope of

Regulation No 3820/85  to vehicles with a GVW under 3,5 tonnes.

Nor was there majority support in the Council for the European Parliament's proposal that the

Regulation include courier and express delivery services irrespective of vehicle weight.

In recent years there has been a huge increase in the number of accidents involving vehicles

under 3,5 tonnes.

Given that this Regulation very explicitly aims to improve road safety, it would be desirable to

apply it to this category of vehicles also.

In view of the importance Belgium attaches to increased and more effective control and of the

improvements which the European Council's text proposal brings to this area, but also in the light of

the impending introduction of the digital tachograph, Belgium will join in approving the proposal.
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2001/0241 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK dibināšanas līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
pieņemšanu par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz 

autotransportu un ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas 
kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā 

1- INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei 
(dokuments COM(2001) 573 galīgā versija – C5–0485/2001 - 
2001/0241(COD): 

 
2001. gada 
12. oktobris. 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2002. gada 
29. maijs. 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2003. gada 
14. janvāris. 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums COM(2003)0490 – C5-
0394/2003): 

2003. gada 
11. augusts. 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2004. gada 
11. jūnijs. 

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Padomes 1985. gada 31. decembra Regula (EEK) 3820/851 nosaka braukšanas laika, 
pārtraukumu un atpūtas laikposmu noteikumus transportlīdzekļu vadītājiem, uz kuriem 
attiecas regulas darbības joma, lai saskaņotu konkurences nosacījumus attiecībā uz iekšzemes 
transportu, kā arī uzlabotu ceļu satiksmes drošību un transportlīdzekļa vadītāju darba 
apstākļus. Ņemot vērā noteikumu sarežģīto būtību, dalībvalstīs pastāvošās interpretācijas un 
īstenošanas atšķirības un būtiskās izmaiņas autotransporta nozarē turpmākajos 15 gados, 
Komisija pieņēma priekšlikumu jaunai regulai, lai vienkāršotu, precizētu un atjauninātu šos 
noteikumus. Vienkāršošanas nolūkos tā aizstāja sarežģīto kompensācijas sistēmu par 
samazinātiem ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un samazināja vairākus īpašus 
noteikumus konkrētās nozarēs. Precizitāte tika uzlabota, pievienojot ievērojamu skaitu jaunu 
definīciju, kā arī izveidojot komiteju strīdīgu jautājumu izskatīšanai, atjauninot un precizējot 
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atbrīvojumus un atkāpes, lai atspoguļotu privātā sektora pieaugošo iesaistīšanos sabiedrisko 
pakalpojumu nodrošināšanā un lai ierobežotu noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu. 
Noteikumu labāku piemērošanu veicināja eksteritorialitātes jēdziena ieviešana attiecībā uz 
sankcijām, pieņēmums par darba devēja atbildību un līdzatbildību par visu transporta sistēmu. 

Komisija turklāt ierosināja, ka noteikumi jābalsta uz „elastīgu” nedēļu, nevis kalendāro 
nedēļu.  
Tomēr, vēlāk pieņemot nozares darba laika direktīvu – Direktīvu 2002/15/EK 2, kuras pamatā 
ir kalendārā nedēļa, radās vajadzība nodrošināt saskaņotu virzību. 
Komisija ņēma vērā Parlamenta atzinumu attiecībā uz priekšlikumu, kurā atbalstīja 
kalendārās nedēļas aprēķina metodes un daudzu pašreizējās regulas elastīguma noteikumu 
atjaunošanu. Tās grozītajā priekšlikumā ir iekļauta lielākā daļa Parlamenta veikto grozījumu, 
atkārtoti iekļaujot elastīguma iespēju, piemēram, atkārtoti ieviešot ierobežotus kompensācijas 
noteikumus par iknedēļas atpūtu, joprojām cenšoties saglabāt līdzsvaru noteikumu 
piemērošanā. Lai veicinātu Padomes debates, grozītajā priekšlikumā izskatīja arī vairākus 
konstruktīvus jautājumus, attiecībā uz kuriem Padomē ir acīmredzama vienprātība, piemēram, 
noteikumu par digitālajiem tahogrāfiem atjaunināšana paralēlajā regulā – Regulā 
(EEK) 3821/85 3. Vienlaikus šajā regulā un atbildot Parlamentam Komisija palielināja to 
iepriekšējo dienu skaitu, kuras kontroles darbinieki var pārbaudīt uz ceļa, no 8 uz 15 dienām, 
tādējādi nodrošinot lielāku izvēli, veicot pārbaudi uz ceļa.  

3- KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Padome izdarīja vispārējas izmaiņas attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, kuras ir 
pieņemamas, jo tās nodrošina priekšlikuma mērķu sasniegšanu. 

Pirmās izmaiņas attiecas uz panta ievietošanu, kurā digitālo tahogrāfu ieviešana ir atlikta līdz 
2005. gada 5. augustam. Padome uzskatīja, ka tādējādi tiks nodrošināta juridiska noteiktība, 
ņemot vērā, ka līdz pašreizējam termiņam - 2004. gada 5. augustam - nebūs pieejami 
transportlīdzekļi ar šādiem tahogrāfiem. Padome varētu pieņemt šo noteikumu, bet, lai 
garantētu pilnīgu juridisku noteiktību, tekstā jānorāda, ka no 2004. gada 5. augusta šo datumu 
aizstāj ar 2005. gada 5. augustu. 

Otrkārt, kopējā nostājā ir izklāstīts kompromisa noteikums par ikdienas un iknedēļas atpūtas 
laikposmiem. Salīdzinot ar pašreizējo regulu, tekstā tiek līdzsvarots stingrāks 3 stundu un 
9 stundu sadalījums ikdienas atpūtai, atceļot kompensācijas noteikumus attiecībā uz ikdienas 
atpūtas trīsreizēju samazinājumu no 11 stundām uz 9 stundām starp diviem iknedēļas atpūtas 
laikposmiem. Pašreizējie kompensācijas noteikumi par iknedēļas atpūtu līdz trešās nedēļas 
beigām tiek saglabāti, bet tie nodrošina iespēju veikt ilgāka laika pārbaudi uz ceļa (līdz 
15 iepriekšējām dienām līdz 1.1.2008. un līdz 28 dienām pēc šī datuma). Turklāt pēc divām 
secīgām nedēļām transportlīdzekļa vadītājam jāizmanto vismaz 45 stundu iknedēļas atpūtas 
laikposms. Kopējā nostājā ir arī norādīta tabula ar sīkāku informāciju par pārtraukumiem.  

Komisija atbalsta jaunā dalītā ikdienas atpūtas laikposma vienkāršību, bet noteikumu par 
samazinātu ikdienas atpūtas laikposmu tā atzīst par atpakaļejošu soli attiecībā uz ceļu 
satiksmes drošību un darba apstākļiem. Pieņemot, ka turpina izmantot garo iknedēļas atpūtas 
kompensācijas laikposmu, Komisija jauno noteikumu par pastāvīgo minimālo iknedēļas 
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atpūtas nepieciešamību divu nedēļu laikā uzskata par priekšrocību, un iespēju pārbaudīt 
28 dienu reģistrus uz ceļa par priekšrocību kontroles darbiniekiem.  

Treškārt, kopējā nostājā ir iekļauta papildu priekšlikuma par autotransporta noteikumu izpildi 
9. panta lielākā daļa attiecībā uz pārkāpumiem un sankcijām; 2004. gada 11. jūnijā Transporta 
padomē panāca arī politisku vienošanos par šo papildu priekšlikumu, lai gan Komisija izsaka 
nožēlu, ka netika iekļauts kopējais nopietnu pārkāpumu saraksts. Tādēļ šiem noteikumiem būs 
tieša ietekme.  

Visbeidzot, lai gan valstīm piešķirto atkāpju saraksts ir nedaudz paplašināts, kopumā 
vispārējie atbrīvojumi un valstīm piešķirtās atkāpes kopējā nostājā ir stingrākas nekā Regulā 
(EEK) 3820/85. 

Komisija pilnībā vai daļēji pieņēma četrdesmit septiņus no sešdesmit deviņiem Eiropas 
Parlamenta pirmajā lasījumā ierosinātajiem grozījumiem. Kopējā nostājā Padome burtiski vai 
principā iekļāva trīsdesmit četrino šiem grozījumiem. 

4- KOMISIJAS SĪKAS PIEZĪMES 

4.1. Komisijas pieņemtie un kopējā nostājā pilnībā vai daļēji iekļautie grozījumi 

Turpmāk minētās atsauces ir uz kopējās nostājas apsvērumiem un pantiem. 

1., 33., 37., 44. grozījums Kopējā nostājā ir atjaunota kalendārās nedēļas aprēķinu sistēma. 

2.-5., 7., 12.(daļa), 18.(daļa), 25.-27., 30., 41., 43., 51.(daļa), 52., 53., 62., 64.(daļa), 65. un 
66. grozījums. Visos šajos grozījumos ir sniegti derīgi teksta precizējumi un tie ir atspoguļoti 
kopējā nostājā. 

17. un 54. grozījums. Vispārējā atbrīvojuma pievienošana attiecībā uz vēsturiskiem 
transportlīdzekļiem, kurus neizmanto komerciāliem mērķiem, ir loģiska un tiek iekļauta 
kopējā nostājā. Tāpat to joprojām neattiecina uz vietējiem pasta pakalpojumiem, saprotot, ka 
transportlīdzekļa vadīšana nav galvenā darbība. 

21., 34., 47. un 107.(daļa) grozījums. Šie grozījumi ievieš nozarē lielāku elastības pakāpi. 

31., 32., 45. grozījums Šie grozījumi ir daļa no kompromisa noteikumiem par ikdienas un 
iknedēļas atpūtu. 

48. grozījums. Šajā grozījumā ir ieviesta līdzatbildība par visu transporta sistēmu. Kopējās 
nostājas 10. panta 4. punktā precizē iespējamo līdzatbildīgo personu sarakstu un uzmanību 
pievērš ar līgumu noteiktiem darba grafikiem.  

4.2. Komisijas pieņemtie un kopējā nostājā neiekļautie grozījumi 

14. - 16. grozījums. Šajos grozījumos paplašina regulas darbības jomu attiecībā uz kurjeru un 
eksprespiegādes pakalpojumiem, kā arī trešā valstī reģistrētiem transportlīdzekļiem visā to 
ceļojuma laikā Eiropas Savienības teritorijā. Komisija uzskata abus gadījumus par 
pamatotiem, tomēr Padomes atbalsts bija neliels attiecībā uz regulas darbības jomas 
paplašināšanu saistībā ar piegādes pakalpojumiem, lai gan kopējā nostājā jautājums par 



 

LV 5   LV 

regulas un Eiropas Līguma par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos 
autopārvadājumos darbības jomu ir risināts savādāk. 

28. un 29. grozījums. Ar šiem grozījumiem precizē "transportlīdzekļa vadītāja” definīciju un 
pievieno braukšanas laika definīciju. Padome izraudzījās transportlīdzekļa vadītāja sākotnējo 
plašo Komisijas definīciju un uzskatīja, ka „braukšanas laika” definīcija ir strīdīga un 
nevajadzīga. Kopējā nostājā atjauno sākotnējo Komisijas priekšlikumu.  

78. grozījums (daļa). Ar šo grozījumu atkārtoti ievieš divu veidu saīsinātu iknedēļas atpūtas 
laiku (36 stundas bāzes vietā; 24 stundas neatrodoties bāzes vietā), kompensējot atpūtas 
laikposmu tālsatiksmes transportlīdzekļu vadītājiem trīs nedēļu laikā. Komisija pieņēma divu 
veidu saīsināta ikdienas atpūtas laikposma atkārtotu ieviešanu kopā ar iepriekšēju 
kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu. Kā daļu no kompromisa par 
iknedēļas atpūtu kopējā nostājā atjauno Regulas (EEK) 3820/85 kompensācijas noteikumus, 
izvairoties no diviem saīsināta ikdienas atpūtas laikposma veidiem. 

42. grozījums (daļa). Grozījumā atkārtoti ievieš dalīta ikdienas atpūtas laikposma jēdzienu, 
kuru Komisija pieņēma, lai veicinātu nozares lielāku elastību. Kopējā nostājā ietverts arī 
dalīts ikdienas atpūtas laikposms, bet ne šī grozījuma paredzētajā kontekstā. 

9.-11., 60., 63. un 70. grozījums. Ar šiem grozījumiem ievieš šīs regulas noteikumu izpildes 
pasākumus. Komisija ņēma tos vērā, izstrādājot priekšlikumu par izpildes noteikumiem 4, kā 
arī (9. un 70.(a) grozījumam) grozījumus Regulai (EEK) 3821/85, lai ļautu veikt iepriekšējo 
15 dienu pārbaudes uz ceļa. Kopējā nostājā precīzāk atspoguļo šo pēdējo divu grozījumu 
mērķi, sākot no 1.1.2008, ietvert 28 iepriekšējās dienas, veicot pārbaudes uz ceļa.  

4.3. Komisijas noraidītie un kopējā nostājā iekļautie grozījumi 

20. grozījums. Grozījumā atjaunots plašāks vispārējais atbrīvojums speciālajiem 
transportlīdzekļiem medicīnas vajadzībām, un tas ir iekļauts kopējā nostājā. 

23., 24. un 58. grozījums. Ar pirmajiem diviem grozījumiem atkārtoti iekļauj vispārējos 
atbrīvojumus transportlīdzekļiem, kas paredzēti piena savākšanai un piegādei no 
saimniecībām, kā arī pašreizējās regulas plašo komunālo pakalpojumu transportlīdzekļu 
sarakstu. Ar 58. grozījumu atkārtoti iekļauj nokauto dzīvnieku/kaušanas atkritumu transportu, 
šoreiz kā [attiecīgās] valsts atkāpi. Kopējā nostājā apstiprina visas valsts izvēles atkāpes 
(13. panta 1. punkta l), h) un n) apakšpunkts), saglabājot Komisijas saīsināto komunālo 
pakalpojumu transportlīdzekļu sarakstu.  

49. grozījums. Ar šo grozījumu aizstāj transporta uzņēmuma aizsardzību pret atbildību par 
pārkāpumiem ar divām papildu prasībām par uzskaiti un pienākumu pārbaudīt 
transportlīdzekļa vadītāja kopējo darba laiku. Šo papildinājumu būtība ir iekļauta kopējās 
nostājas 19.(bis) pantā.  

4.4. Komisijas noraidītie un kopējā nostājā neiekļautie grozījumi 

6. grozījums. Ar šo nosaka, ka pārbaudēs jāiekļauj kārtējā diena un iepriekšējās 27 dienas. 
Kopējā nostājā joprojām pieļauj kontroles darbinieku rīcības brīvību, bet, sākot no 1.1.2008, 
nodrošinot iespēju pārbaudīt iepriekšējās 28 dienas. 
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8. grozījums. Ar šo grozījumu nosaka termiņu visu izmantoto transportlīdzekļu aprīkošanai ar 
digitālajiem tahogrāfiem. Tomēr ne visi transportlīdzekļi ir tā konstruēti, lai tos varētu aprīkot 
ar digitālajiem tahogrāfiem.  

13. grozījums. Ar šo grozījumu regulā iekļauj nozares darba laika direktīvā - Direktīvā 
2002/15/EK - noteiktos maksimālā nedēļas darba laika ierobežojumus. Kopējā nostājā nav 
iekļauta šī grozījuma forma, bet tik un tā 6. panta 2. punktā tiek saglabāta tā būtība, nosakot, 
ka nedrīkst pārkāpt maksimālo darba laika ierobežojumu. 

19. grozījums. Ar šo ievieš vispārējo atbrīvojumu attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus 
izmanto humānajai palīdzībai.  

22. grozījums. Ar šo grozījumu nosaka atbrīvojumu transportlīdzekļiem, kuru masa 
nepārsniedz 3,5 tonnas un kurus neizmanto komerciāliem nolūkiem. Tomēr, priekšlikums 
neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuru masa nepārsniedz 3,5 tonnas. 

35. grozījums. Ar šo grozījumu atkārtoti iekļauj visu Regulas (EEK) 3820/85 5. pantu par 
lielu preču un pasažieru pārvadājumos iesaistīto transportlīdzekļu vadītāju minimālo vecumu. 
Tomēr šie noteikumi jau ir izskatīti Direktīvas 2003/59/EK 5 5. pantā.  

39. grozījums. Šajā grozījumā nosaka, ka transportlīdzekļa vadītāja pienākums reģistrēt 
braukšanas laiku, vadot transportlīdzekli, uz kuru neattiecas šī regula, attiecas tikai uz pilsētas 
pasažieru transportlīdzekļiem. Kopējā nostājā ietver to kravas transportlīdzekļu vadīšanu, uz 
kuriem neattiecas regula, bet nosaka, ka šo transportlīdzekļu vadīšana jāreģistrē kā „cita veida 
darbs”.  

83. grozījums. Šajā grozījumā ierosina izmantot 30 minūšu pārtraukumu ik pēc četrām ar pusi 
stundām, ko var sadalīt divos 15 minūšu laikposmos. Kopējā nostājā ir saglabāts noteikums 
par 45 minūšu pārtraukumu, bet to var sadalīt vismaz 15 minūšu laikposmos.  

55. - 57., 59. grozījums. Ar šiem grozījumiem kā [attiecīgās] valsts atkāpi atkārtoti iekļauj 
konkrētu transportlīdzekļu grupas, kas ir svītrotas no Komisijas priekšlikuma. Tās nav 
iekļautas kopējā nostājā.  

67. un 69. grozījums. Ar šiem grozījumiem ievieš tiesību normas, kas ir pretrunā 
komitoloģijas noteikumiem.  

68. grozījums. Ar šo grozījumu Komisiju aicina iesniegt priekšlikumu šo noteikumu 
vienveidīgai interpretācijai. Kopēju pieeju šiem noteikumiem sasniegs ar jaunās komitejas 
starpniecību. 

5- SECINĀJUMI 

Komisija uzskata, ka 9.12.2004 vienprātīgi pieņemtā kopējā nostāja nemaina tās priekšlikuma 
mērķus un pieeju un tādēļ to var atbalstīt. 
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