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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1196/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ulrich Stietz, 
par digitālā tahogrāfa obligātu uzstādīšanu kravas transportlīdzekļos ar kopējo 
svaru mazāk nekā 7 tonnas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir obligāti jāuzstāda tahogrāfs transportlīdzekļos ar 
kopējo svaru mazāk nekā septiņas tonnas (Regula (EEK) Nr. 3821/85). Lūgumraksta 
iesniedzējam ir miltu dzirnavas, un tas piegādā miltus pircējiem 30 kilometru rādiusā ap 
savām dzirnavām, tāpēc viņa gadījumā netiek veikti tāli pārbraucieni. Viņam ir divas kravas
automašīnas, kuras abas sver mazāk nekā septiņas tonnas un kuras vada gan viņš, gan viņa 
darbinieki. Atbilstoši noteikumiem lūgumraksta iesniedzējam un viņa darbiniekiem, kad tie 
vada transportlīdzekli, obligāti līdzi jābūt transportlīdzekļa vadītāja kartei, tahogrāfa kartēm 
vismaz 28 dienām un īpašām veidlapām tām dienām, kad transportlīdzekļi netiek lietoti. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt, vai nevar papildināt izņēmuma 
noteikumus, kā tas tika izdarīts piena transporta gadījumā Regulas (EEK) Nr. 3820/85 
4. panta 13. punkta ietvaros.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksts

Padomes Regulā (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto 
autotransportā, ir noteikta prasība uzstādīt kontrolierīces tajās automašīnās, uz kurām attiecas 
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Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā 
ar autotransportu. Automašīnām, ko pirmoreiz reģistrē pēc 2006. gada 1. maija, ir jābūt 
aprīkotām ar digitālo tahogrāfu.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Regula (EK) Nr. 561/2006 netiktu attiecināta uz smagajām 
kravas automašīnām, kas sver mazāk par 7 tonnām un ko izmanto viņa uzņēmumā 
(dzirnavās), lai piegādātu miltus klientiem 30 km rādiusā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Regulā (EK) Nr. 561/2006 ietverti noteikumi attiecībā uz maksimālajiem transportlīdzekļa 
vadīšanas laikposmiem un minimālajiem atpūtas laikposmiem autovadītājiem, kas veic 
profesionālos pārvadājumus. Regula paredz virkni izņēmumu attiecībā uz automašīnām, ko 
izmanto īpašiem autopārvadājumiem; turklāt arī dalībvalstis var pieļaut zināmus izņēmumus, 
kā noteikts regulā. Pirms Regulas (EK) Nr. 561/2006 pieņemšanas Eiropas Parlamentā un 
Padomē ir plaši apspriests un rūpīgi izvērtēts iespējamo izņēmumu saraksts. Tā kā 
autopārvadājumu veids, ar ko nodarbojas lūgumraksta iesniedzējs, nav iekļauts pie 
izņēmumiem, jebkuras izmaiņas minētajā sarakstā liktu apšaubīt ilgās sarunās panākto 
kompromisu un veikt grozījumus regulā, kuri tad būtu jāpieņem Parlamentam un Padomei.

Komisijas dienesti pašlaik apsver iespēju pārskatīt Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par 
reģistrācijas kontrolierīcēm. Šīs pārskatīšanas ietekmes novērtējumā Komisija analizēs arī 
Regulas (EEK) Nr. 3821/85 darbības jomas atbilstību saistībā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 
mērķiem un spēju pārraudzīt tās noteikumu piemērošanu.

Secinājums

Tā kā izņēmumu saraksts ir daļa no nesen panāktā kompromisa starp Parlamentu un Padomi, 
nebūtu lietderīgi apsvērt tā mainīšanu, ierosinot grozīt Regulu (EK) Nr. 561/2006.

Veicot ietekmes novērtējumu Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm 
pārskatīšanai, Komisija vērtēs arī šīs Regulas darbības jomas atbilstību. Ja Komisija iesniegs 
priekšlikumu, Parlamentam būs iespēja to izskatīt 2011. gadā.”


