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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/.../EK 

(....gada ....), 

 

ar kuru groza Padomes Direktīva 74/408/EEK,  

kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem,  

to stiprinājumiem un pagalvjiem 

 
(Dokuments attiecas uz EEZ) 

 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

 

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2, 

                                                 
1 OV C 80, 30.3.2004., 6. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta 2003. gada 17. decembra Atzinums (vēl nav publicēts "Oficiālajā 

Vēstnesī"), Padomes ....gada .... Kopēja nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī") un 
Eiropas Parlamenta ....gada .... Nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī"). 
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tā kā 

 

(1) pētījumi rāda, ka drošības jostu un ierobežotājsistēmu lietošana var palīdzēt ievērojami 

mazināt bojāgājušo skaitu un miesas bojājumu smagumu nelaimes gadījumos, pat apgāšanās 

gadījumos. To uzstādīšana visu kategoriju transportlīdzekļos noteikti būtu nozīmīgs solis 

pretim satiksmes drošību uzlabošanai un tādējādi glābtu dzīvības; 

 

(2) sabiedrība gūtu būtisku labumu, ja visus transportlīdzekļus apgādātu ar drošības jostām; 

 

(3) Eiropas Parlaments 1986. gada 18. februāra rezolūcijā par kopējiem pasākumiem, kuru mērķis 

ir mazināt satiksmes negadījumu skaitu un kuri ir Kopienas satiksmes drošības programmas 

daļa1, uzsvēra, ka visiem pasažieriem, arī bērniem, jānosaka par pienākumu lietot drošības 

jostas, izņemot sabiedriskajos pasažieru transportlīdzekļos. Tādējādi ir jānosaka atšķirība 

starp sabiedriskajiem pasažieru autobusiem un citiem transportlīdzekļiem attiecībā uz drošības 

jostu un/vai ierobežotājsistēmu obligātu uzstādīšanu; 

 

(4) saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību 

aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu2 

Kopienas tipa apstiprināšanas sistēma  tika piemērota tikai attiecībā uz visiem jaunajiem M1 

kategorijas transportlīdzekļiem no 1998. gada 1. janvāra.  Tādējādi tikai šie transportlīdzekļi ir 

jāaprīko ar sēdekļiem, sēdekļu stiprinājumiem un pagalvjiem, kas atbilst Direktīvas 

74/408/EEK3 noteikumiem; 

 

                                                 
1 OV C 68, 24.3.1986., 35. lpp. 
2 OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

2004/78/EK (OV L 153, 30.4.2004., 103. lpp.). 
3 OV L 221, 12.8.1974. 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 

Pievienošanās aktu. 
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(5) kamēr Kopienas tipa apstiprināšanas sistēma nav attiecināta uz visām transportlīdzekļu 

kategorijām, satiksmes drošības interesēs būtu jāievieš prasība ierīkot tādus sēdekļus un 

sēdekļu stiprinājumus, kas sader ar drošības jostu stiprinājumu ierīkošanu, transportlīdzekļos, 

kas pieder pie citām kategorijām nekā M1; 

 

(6) Direktīva 74/408/EEK jau paredz visus tehniskos un administratīvos noteikumus, kas ļauj to 

transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, kuri pieder pie citām kategorijām nekā M1. Tādējādi 

dalībvalstīm nav jāievieš papildu noteikumi; 

 

(7) kopš stājusies spēkā Komisijas Direktīva 96/37/EK (1996. gada 17. jūnijs), ar ko tehnikas 

attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/408/EEK1, vairākas dalībvalstis jau ir noteikušas par 

pienākumu pildīt tajā paredzētos noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas pieder pie 

citām kategorijām nekā M1. Ražotāji un to piegādātāji tātad ir attīstījuši piemērotu 

tehnoloģiju; 

 

(8) pētījumi rādīja, ka nav iespējams aprīkot sāniski vērstus sēdekļus ar drošības jostām, kas 

nodrošinātu tāda paša līmeņa drošību, kāds ir uz priekšu vērstos sēdekļos sēdošajiem. 

Drošības apsvērumu dēļ ir jāaizliedz tādu sēdekļu izmantošanu dažu kategoriju 

transportlīdzekļos; 

 

(9) attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 74/408/EEK; 

 

                                                 
1  OV L 186, 25.7.1996., 28. lpp. 
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(10) tā kā dalībvalstis nevar pienācīgi sasniegt šīs direktīvas mērķi, proti, satiksmes drošības 

uzlabošanu, ieviešot obligātu drošības jostu ierīkošanu dažu kategoriju transportlīdzekļos, un 

tāpēc darbības mēroga dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt 

pasākumus atbilstīgi Līguma 5. pantā izklāstītajam subsidiaritātes principam. Saskaņā ar 

minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī direktīva neparedz neko tādu, kas 

nebūtu samērīgs ar minēto mērķi, 

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. 
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1. pants 

Direktīvas 74/408/EEK grozījumi 

 

Ar šo Direktīvā 74/408/EEK izdara šādus grozījumus. 

 

1) Direktīvas 1. pantu groza šādi: 

 

(a) panta 1. punktam pievieno šādu daļu: 

"M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus sīkāk iedala klasēs, kas definētas I pielikuma 

2. iedaļā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/85/EK (2001. gada 20. 

novembris), kas attiecas uz īpašiem noteikumiem transportlīdzekļiem, kurus lieto 

pasažieru pārvadāšanai un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas 

sēdvietas*. 

______________________ 

*OV L 42, 13.2.2002., 1. lpp." 

 

(b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

"2. Šo direktīvu nepiemēro uz aizmuguri vērstiem sēdekļiem." 
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2) Iekļauj šādu pantu: 

 

"3.a pants 

 

1. M1, N1, M2 (III un B klases) un M3 (III un B klases) kategorijas transportlīdzekļos ir 

aizliegts ierīkot sāniski vērstus sēdekļus. 

 

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz neatliekamās medicīniskās palīdzības 

transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas uzskaitīti Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 1. 

punkta pirmajā ievilkumā." 

 

3) Direktīvas II pielikumu groza šādi: 

 

(a) pielikuma 1.1. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

 

"1.1. Šā pielikuma prasības nepiemēro uz aizmuguri vērstiem sēdekļiem vai 

pagalvjiem, ar ko aprīkoti šādi sēdekļi."; 

 

(b) pielikuma 2.3. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

 

"2.3. "sēdeklis" ir konstrukcija, kas var būt vai nebūt transportlīdzekļa korpusa 

neatņemama sastāvdaļa, kam ir apvalks un kas paredzēta sēdēšanai vienam 

pieaugušam cilvēkam. Šis termins attiecas gan uz atsevišķiem sēdekļiem, gan uz 

sola daļu, kas paredzēta sēdēšanai vienai personai. 
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Atkarībā no tā orientācijas sēdekli definē šādi: 

 

2.3.1. "Uz priekšu vērsts sēdeklis" ir sēdeklis, ko var izmantot, transportlīdzeklim 

pārvietojoties, un kas ir vērsts uz transportlīdzekļa priekšpusi tādējādi, ka sēdekļa 

vertikālā simetrijas plakne veido leņķi mazāku par +10o vai -10o attiecībā pret 

transportlīdzekļa vertikālās simetrijas plakni; 

 

2.3.2. "Uz aizmuguri vērsts sēdeklis" ir sēdeklis, ko var izmantot, transportlīdzeklim 

pārvietojoties, un kas ir vērsts uz transportlīdzekļa aizmuguri tādējādi, ka sēdekļa 

vertikālā simetrijas plakne veido leņķi, mazāku par +10o vai -10o attiecībā pret 

transportlīdzekļa vertikālās simetrijas plakni; 

 

2.3.3. " Sāniski vērsts sēdeklis" ir sēdeklis, kas izvietots attiecībā pret transportlīdzekļa 

vertikālās simetrijas plakni tā, ka tas neatbilst nevienai no definīcijām, kas 

iepriekš dotas 2.3.1. vai 2.3.2. punktā." 

 

(c) pielikuma 2.9. punktu svītro. 

 

4) Direktīvas III pielikuma 2.5. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

 

"2.5. "sēdeklis" ir konstrukcija, ieskaitot tās apvalku un stiprinājuma savienotājelementus, 

kuru var piestiprināt transportlīdzekļa korpusam un kura paredzēta lietošanai 

transportlīdzeklī un viena vai vairāku pieaugušu pasažieru sēdēšanai.  
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Atkarībā no tā orientācijas sēdekli definē šādi: 

 

2.5.1. "Uz priekšu vērsts sēdeklis" ir sēdeklis, ko var izmantot, transportlīdzeklim 

pārvietojoties, un kas ir vērsts uz transportlīdzekļa priekšpusi tādējādi, ka sēdekļa 

vertikālā simetrijas plakne veido leņķi mazāku par +10o vai -10o attiecībā pret 

transportlīdzekļa vertikālās simetrijas plakni; 

 

2.5.2. "Uz aizmuguri vērsts sēdeklis" ir sēdeklis, ko var izmantot, transportlīdzeklim 

pārvietojoties, un kas ir vērsts uz transportlīdzekļa aizmuguri tādējādi, ka sēdekļa 

vertikālā simetrijas plakne veido leņķi, mazāku par +10o vai -10o attiecībā pret 

transportlīdzekļa vertikālās simetrijas plakni; 

 

2.5.3. " Sāniski vērsts sēdeklis" ir sēdeklis, kas izvietots attiecībā pret transportlīdzekļa 

vertikālās simetrijas plakni tā, ka tas neatbilst nevienai no definīcijām, kas 

iepriekš dotas 2.5.1. vai 2.5.2. punktā." 

 

5) Direktīvas IV pielikumu groza šādi: 

 

(a) pielikuma 1.1. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

 

"1.1. Šajā pielikumā izklāstītās prasības attiecas uz N1, N2 vai N3 kategorijas 

transportlīdzekļiem un tiem M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem, uz ko 

neattiecas III pielikums. Izņemot 2.5. punkta noteikumus, minētās prasības 

attiecas arī uz sāniski vērstiem sēdekļiem visās transportlīdzekļu kategorijās."; 
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(b) pielikuma 2.4. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

 

"2.4. Visiem sēdekļiem, ko var salocīt uz priekšu vai kam ir nolaižamas atzveltnes, 

automātiski jābloķējas normālā stāvoklī. Šī prasība neattiecas uz sēdekļiem, kas 

ierīkoti ratiņkrēslu vietās M2 vai M3 kategorijas I, II vai A klases 

transportlīdzekļos." 

 

2. pants 

Īstenošana 

 

1. No ....* saistībā ar sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem, kas atbilst ar šo direktīvu 

grozītajā Direktīvā 74/408/EEK noteiktajām prasībām, dalībvalstis: 

 

(a) neatsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu attiecībā uz 

transportlīdzekļa tipu; 

 

(b) neaizliedz jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai ekspluatācijas uzsākšanu. 

 

2. No ....** saistībā ar sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem, kas neatbilst ar šo direktīvu 

grozītajā Direktīvā 74/408/EEK noteiktajām prasībām, dalībvalstis attiecībā uz jauna tipa 

transportlīdzekļiem: 

 

(a) vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu; 

 

(b) atsakās piešķirt valsts tipa apstiprinājumu. 

 

                                                 
*  Šīs direktīvas 3. panta 2. punktā minētā diena. 
**  Sešus mēnešus pēc 1. punktā minētās dienas. 
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3. No ....* saistībā ar sēdekļiem, to stiprinājumiem un pagalvjiem, kas neatbilst ar šo direktīvu 

grozītajā Direktīvā 74/408/EEK noteiktajām prasībām, dalībvalstis: 

 

(a) uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas nāk kopā ar jauniem transportlīdzekļiem, vairs nav derīgi 

Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 1. punkta mērķiem;  

 

(b) atsaka jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu vai ekspluatācijas uzsākšanu, izņemot 

gadījumus, kad izmanto Direktīvas 70/156/EEK 8. panta 2. punkta noteikumus. 

 

3. pants  

Transponēšana 

 

1. Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 

...** panāktu atbilstību šai direktīvai. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. 

 

2. Dalībvalstis piemēro šos aktus no ...***. 

 

3. Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 

atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces. 

 

                                                 
*  18 mēnešus pēc 1. punktā minētās dienas. 
**  Sešus mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
***  Sešus mēnešus un vienu dienu pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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4. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem 

jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

 

4. pants  

Stāšanās spēkā 

 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī". 

 

5. pants  

Adresāti 

 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 

Briselē, 

 

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 
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I. Ievads 

 

Ierosinātā direktīva, kuru Komisija iesniedza 2003. gada 20. jūnijā1, pamatojas uz EK līguma 

95. pantu. 

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja iesniegusi atzinumu2 2003. gada 10. decembrī. 

 

Eiropas Parlaments pabeidza pirmo lasījumu un iesniedza atzinumu 2003. gada 17. decembrī.3 

 

2005. gada 24. janvārī Padome pieņēma kopējo nostāju, kā izklāstīts dok. 11935/04. 

 

II. Mērķis 

 

Ierosinātās direktīvas mērķis ir grozīt Padomes Direktīvu 74/408/EEK (1974. gada 22. jūlijs) 

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu sēdekļiem, 

kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/37/EK, ieviešot obligātu drošības 

jostu ierīkošanu visu kategoriju transportlīdzekļos, izņemot pasažieru automobiļus.  

Arī šādas divas direktīvas attiecas uz drošības jostu ierīkošanu transportlīdzekļos: 

 

- Padomes Direktīva 77/541/EEK (1977. gada 28. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un 

ierobežotājsistēmām, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas direktīvu 

2003/3/EK; 

 

- Padomes Direktīva 76/115/EEK (1975. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu 

tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem, kurā 

jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 96/38/EK. 

 

                                                 
1 Dok. 10888/03 ENT 115 CODEC 909 
2 Atzinums EESC 1589/2003. 
3 Dok. 16150/03 CODEC 1828 ENT 232 
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Lai panāktu obligātu drošības jostu ierīkošanu visos transportlīdzekļos, Komisija ir 

ierosinājusi tehnisku apsvērumu dēļ izdarīt grozījumus visās trijās direktīvās vienlaicīgi. 

Ņemot vērā, ka ierosinātās rīcības galamērķis ir uzlabot satiksmes drošību, direktīvas būtu 

jāpieņem vienlaicīgi un jāievieš vienā un tajā pašā dienā. 

 

III. Kopējās nostājas analīze, kas izklāstīta dok. 11935/04. 

 

1. Vispārīgi 

 

Kopējā nostājā, kas pieņemta vienbalsīgi, Padome: 

 

- grozījusi 1. pantu, proti, iekļāvusi direktīvas kompetencē salokāmos/nolaižamos 

(paceļamos) sēdekļus un iekļāvusi definīcijas, nosakot dažādu sēdekļu orientāciju 

kategorijas;  

- 2. pantā pārcēlusi uz vēlāku laiku vairākus spēkā stāšanās datumus; 

- noraidījusi trīs EP grozījumus: 

- EP grozījumu Nr. 3, ar kuru tiek ierosināts izveidot jaunu apsvērumu 8a) attiecībā 

uz sāniski vērstu sēdekļu pārbaudēm, kas Komisijai būtu jāizpēta, noraidīja, jo 

Padome neuzskata, ka būtu nepieciešamas papildu pārbaudes, lai izdarītu 

secinājumu, ka sāniski vērsti sēdekļi pasažieriem visādu veidu transportlīdzekļos 

ir bīstami;  

- EP grozījumus Nr. 1 un 2, kuri 1. pantā sāniski vērstu sēdekļu aizliegumu 

attiecina tikai uz atsevišķu kategoriju transportlīdzekļiem, noraidīja, jo Padome 

pievienojas Komisijas rūpēm, aizliedzot sāniski vērstus sēdekļus visu veidu 

transportlīdzekļos pasažieru drošības dēļ.  

 

2. Jauni kopējās nostājas elementi, kas iekļauti salīdzinājumā ar Komisijas 

priekšlikumu  

 

  1. pants 

 

1. punkts: 

Svītrota atsauce uz direktīvas nepiemērošanu "salokāmajiem/nolaižamajiem 

(paceļamajiem) sēdekļiem". 
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2. punkts: 

- Dalībvalstu pienākums aizliegt sāniski vērstu sēdekļu uzstādīšanu attiecībā uz 

ieviešanu pārvietots uz 2. pantu; 

- precizēts sāniski vērstu sēdekļu aizlieguma apjoms; 

-  

 

Iekļauti divi jauni punkti (3. un 4. punkts), lai definētu dažādās sēdekļa orientācijas: uz 

priekšu vērsti sēdekļi, atmuguriski vērsti sēdekļi un sāniski vērsti sēdekļi. 

 

5. punkts (bijušais 3. punkts): 

Jaunā punktā norādīts, ka salokāmajos/nolaižamajos sēdekļos obligātā automātiskā 

bloķēšanas sistēma neattiecas uz salokāmajiem/nolaižamajiem sēdekļiem, kuri ierīkoti 

ratiņkrēslu zonā I, II vai A klases M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļos (pilsētas 

autobusos). 

 

  2. pants 

 

Visi datumi, kas attiecas uz šīs direktīvas ieviešanu, atlikti un aizvietoti ar nenoteiktiem 

datumiem, kuri atkarīgi no šīs jaunās direktīvas pieņemšanas datuma. 

 

IV. Secinājumi 

 

Kopējo nostāju, kura kopumā atbilst Komisijas priekšlikumam, Padome pieņēmusi 

vienbalsīgi.  Izmaiņas Komisijas priekšlikumā attiecas galvenokārt uz 

salokāmo/nolaižamo sēdekļu iekļaušanu direktīvas kompetencē, no vienas puses, un uz 

dažādu sēdekļu orientāciju definīcijām, no otras puses. Turklāt mainīti šīs direktīvas 

transponēšanas un spēkā stāšanās datumi. 
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Subject : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 

Council Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with regard to the seats, 
their anchorages and head restraints. 
- Adoption of the Common Position  

 
 

UK MINUTE STATEMENT 

 

The United Kingdom supports entirely the three proposals to improve the safety of vehicles with 

regard to their seats, seat belts and seat belt anchorages, and supports their earliest practical 

introduction.  

 

However, the transposition dates referred to in Article 3 of the amendment to Directive 74/408/EC 

and Article 4 of the amendments to Directives 76/115/EC and 77/541/EC create particular 

difficulties for the UK legal services, who normally require transposition periods based on twelve 

months from the date of entry into force, rather than six months from the date of entry into force as 

required by the current proposals.  
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In order to secure early improvements in  occupant safety across the whole European Union, we do 

not wish to delay the implementation of these particular proposals. However, we would like it to be 

noted that we will generally be requesting a minimum of twelve months transposition time for 

proposals of this type. 

 

__________________ 
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Briselē, 25.1.2005 
COM(2004) 769 galīgā redakcija 

2003/0128 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu, ar ko groza Padomes Direktīvu Nr. 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību 

aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari - sēdekļiem un 
to stiprinājumiem 
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2003/0128 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
pieņemšanu, ar ko groza Padomes Direktīvu Nr. 74/408/EEK par dalībvalstu tiesību 

aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari - sēdekļiem un 
to stiprinājumiem 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Priekšlikuma iesniegšanas datums EP un Padomē 
 (dokuments KOM(2003)361 galīgā redakcija – 2003/0128(COD)): 

20.06.2003 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 10.12.2003 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums pēc pirmā lasījuma: 17.12.2003 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 24.01.2005. 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA PRIEKŠMETS 

Direktīvas priekšlikums ir viens no trim priekšlikumiem, kuru mērķis ir ieviest visu 
transportlīdzekļu obligātu aprīkošanu drošības jostām. Šie pasākumi seko pēc Direktīvas 
2003/20/EK pieņemšanas, ar kuru tika grozīta Padomes Direktīva 91/671/EEK par obligātu 
drošības jostas lietošanu. 

Šajā priekšlikumā īpaši paredzēts transportlīdzekļus aprīkot ar tādiem sēdekļiem, kuriem ir 
iespējams piestiprināt drošības jostas. Tajā arī aizliegts ar sānu sēdekļiem aprīkot 
transportlīdzekļus, kas ir paredzēti cilvēku pārvadāšanai (izņemot sabiedriskos 
transportlīdzekļus), jo tie nenodrošina optimālu drošību pasažieriem. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārīgas piezīmes par kopējo nostāju 

Galvenais grozījums, ko Padome izdarīja Komisijas priekšlikumā, attiecas uz saliekamiem 
(vai nolaižamiem) sēdekļiem, uz kuriem direktīva netika attiecināta. Iekļaujot tos direktīvas 
darbības jomā, Padome pieprasīja, lai šie sēdekļi atbilstu tādām pašām tehniskām prasībām kā 
citi sēdekļi. 

Turklāt Padome iekļāva ģeometriskus kritērijus, pēc kuriem var noteikt, kas ir sānu sēdeklis. 
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Komisija atbalsta šos grozījumus - pirmo tāpēc, ka tas palielinās to pasažieru drošību, kas 
izmanto sēdekli (ļoti bieži tie ir bērni), otru tāpēc, ka tas atvieglos direktīvas tehnisko prasību 
piemērošanu. 

3.2. Komentāri, kas attiecas uz Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtajiem 
grozījumiem 

Parlaments ierosināja atbrīvot tūrisma autobusus no aizlieguma aprīkot tos ar sānu sēdekļiem. 
Padome neapstiprināja šo priekšlikumu un saglabāja Komisijas sākotnējo priekšlikumu. 

Komisija, kura pēc pirmā lasījuma norādīja, ka tā negrozīs savu priekšlikumu, pilnībā atbalsta 
Padomes pieņemto nostāju. 

4. SECINĀJUMI 

Komisija piedāvā visus transportlīdzekļus obligāti aprīkot ar drošības jostām, lai novērstu 
pasažieru izkrišanas risku. Lai ar drošības jostām varētu nodrošināt optimālu aizsardzību, tām 
jābūt piestiprinātām sēdekļiem, kuri ir piemēroti slodzei, kas iedarbojas uz jostu sadursmes 
gadījumā. Ir arī svarīgi, lai sēdekļa atzveltne slāpētu enerģiju. Sānu sēdeklis neatbilst šiem 
noteikumiem, tādēļ Komisija ierosina tos aizliegt. 

Padome apstiprināja Komisijas ieteikto pasākumu kopumu, iekļaujot divus grozījumus, kas 
tos uzlabotu. 

Padome arī noraidīja Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus. 

Tādējādi Komisija pilnībā atbalsta Padomes kopējo nostāju. 




