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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/548
(2017. gada 23. marts),
ar ko nosaka standarta veidlapu rakstveida paziņojumam par tahogrāfa plombas noņemšanu vai
nolaušanu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulu (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotran
sportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un
groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu
saskaņošanu saistībā ar autotransportu (1), un jo īpaši tās 22. panta 5. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 165/2014 paredz administratīvās un tehniskās prasības saistībā ar autotransportā izmantoto
tahogrāfu uzbūvi, uzstādīšanu, izmantošanu, testēšanu un vadību.

(2)

Regulas (ES) Nr. 165/2014 22. panta 5. punktā noteikts, ka tad, ja plomba tiek noņemta vai nolauzta, lai veiktu
transportlīdzekļa remontu vai pārveidojumu, transportlīdzeklī jāglabā rakstveida paziņojums, kurā minēts datums
un laiks, kad plomba tika noņemta, un norādīts tās noņemšanas iemesls.

(3)

Regulā (ES) Nr. 165/2014 Komisijai noteikta prasība izstrādāt standarta veidlapu rakstveida paziņojumam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Autopārvadājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbnīcas personāla pārstāvis pēc tahogrāfa plombas noņemšanas vai nolaušanas, lai veiktu transportlīdzekļa remontu
vai pārveidojumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 165/2014 22. panta 5. punktā, aizpilda, paraksta un apzīmogo rakstveida
paziņojumu, norādot tajā šīs regulas pielikumā noteikto informāciju. Rakstveida paziņojuma oriģinālu glabā transportlī
dzeklī un apzīmogotu kopiju glabā darbnīcā, kurā plomba tika noņemta vai nolauzta.
(1) OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.
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2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2017. gada 23. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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PIELIKUMS

Rakstveida paziņojums par tahogrāfa plombas noņemšanu vai nolaušanu
1. Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
2. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
3. Vadītāja vārds, uzvārds
4. Pārvadātāja Kopienas atļauja (1)
5. Darbnīcas nosaukums
6. Darbnīcas adrese
7. Darbnīcas identifikācijas numurs
8. Par plombas noņemšanu atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds
9. Noņemtās plombas numurs
10. Plombas noņemšanas datums un laiks
11. Noņemšanas iemesls(-i)
12. Piezīmes

Vieta un datums
Darbinieka paraksts

Autovadītāja paraksts

(1) Attiecīgajā gadījumā atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1072/2009 par
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.) vai
4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz
piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

