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2011. gada 6. oktobra sanāksmei
Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto 
autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 561/2006
– politikas debates

I. Ievads

1. Komisija 2011. gada19. jūlijā iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko 

izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006. 
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2. Ar šo priekšlikumu groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85, lai uzlabotu tahogrāfa 

sistēmu. Tā galvenais mērķis ir panākt labāku sociālās jomas noteikumu izpildi un samazināt 

administratīvo slogu, ko rada tahogrāfa sistēmas izmantošana. Visbeidzot, ar šo priekšlikumu 

Komisija plāno nodrošināt, lai profesionālie autotransporta vadītāji labāk ievērotu noteikumus 

par vadīšanas ilgumu un atpūtas periodiem, un veicināt ceļu drošības, autovadītāju darba 

apstākļu uzlabošanu un godīgu konkurenci starp autotransporta uzņēmumiem.  

3. Minētajam priekšlikumam ir pievienots Komisijas paziņojums "Digitālais tahogrāfs. 

Turpmāko pasākumu ceļvedis", kas ir nosūtīts arī Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 

paziņojumā ir norādītas citas darbības, kas ir vajadzīgas, lai priekšlikuma pasākumus padarītu 

pilnībā efektīvus vai lai papildinātu tos. 

4. Transporta jautājumu darba grupa izskatīja priekšlikumu par reģistrācijas kontrolierīcēm divās 

sanāksmēs, proti,  2011. gada 9. un 16. septembrī.

II. Komisijas sagatavotā ietekmes novērtējuma apspriešana

Komisija iesniedza ietekmes novērtējumu (13195/11 ADD 2) saistībā ar minēto priekšlikumu. 

Transporta jautājumu darba grupa izskatīja šo ietekmes novērtējumu 2011. gada 9. septembra 

sanāksmē.

Saistībā ar apzināto problēmu dažas delegācijas ir vienisprātis ar Komisiju, ka ir jānovērš 

tahogrāfa sistēmas neaizsargātība pret krāpšanas gadījumiem un jāoptimizē sistēmas 

izmantošana, turpinot samazināt dažādām ieinteresētajām personām radīto administratīvo 

slogu. 
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Attiecībā uz risinājumu iespējām dažas delegācijas norādīja, ka šā priekšlikuma galvenajam 

mērķim vajadzētu būt pašreizējās tahogrāfa sistēmas uzlabošana un ka Komisijas izvēlētie 

risinājumi – tehnisku pasākumu kopuma apvienojums, kas radītu jauna tipa tahogrāfu ar 

netehnisku pasākumu kopumu, uzlabojot sistēmu – ir plašāki par šo pieeju. 

Attiecībā uz Komisijas veikto ietekmes analīzi dažas delegācijas uzskata, ka daži 

priekšlikuma ieguvumi ir novērtēti pārāk augstu. Dažas dalībvalstis vēlas redzēt detalizētāku 

izmaksu un ieguvumu analīzi, tostarp analīzi par katru ierosināto pasākumu. Turklāt tika 

pausts uzskats, ka ir vajadzīga sīki izstrādāta analīze par šo pasākumu īstenošanas ietekmi uz 

autotransporta uzņēmumiem un dalībvalstīm.

III. Jautājumi politikas debatēm

Padomes politikas debatēs 2011. gada 6. oktobrī ministri tiks aicināti apsvērt šādus 

prezidentvalsts ierosinātus jautājumus:

1) Kā jūs vērtējat pašreizējās tahogrāfa sistēmas darbību, un kāda veida problēmas, kas 

saistītas ar reģistrācijas kontrolierīcēm, sastopamas jūsu valstī? 

2) Vai jūs piekrītam tam, ka ir vajadzīgi jauni tahogrāfa sistēmas uzlabojumi, lai 

nodrošinātu labāku sociālās jomas noteikumu izpildi saistībā ar autotransportu, un kurus 

priekšlikumus, ko Komisija ierosinājusi jaunajā regulas projektā par tahogrāfu, jūs 

uzskatāt par piemērotiem risinājumiem?
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IV. Secinājums

Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta apstiprināt šā ziņojuma III iedaļā uzdotos 

jautājumus, savukārt ministri tiek aicināti savos komentāros Transporta, telekomunikāciju un 

enerģētikas padomes 2011. gada 6. oktobra sanāksmē pievērsties minētajiem jautājumiem. 

________________________


