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AUTOTRANSPORTS: STARPTAUTISKIE
UN KABOTĀŽAS PĀRVADĀJUMI

Pēc vairāku ES leģislatīvo aktu pieņemšanas gan starptautiskie autopārvadājumi, gan kravas
un pasažieru kabotāža ir pakāpeniski liberalizēta.

JURIDISKAIS PAMATS

Lisabonas līguma VI sadaļa, jo īpaši LESD 91. pants.

MĒRĶI

Izveidot liberalizētu autopārvadājumu tirgu, padarot šo profesionālo darbību pieejamu, to
sasniedzot ar visu ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pārvadātāju tā valstspiederības dēļ vai
tādēļ, ka pārvadātājs ir reģistrēts citā dalībvalstī, nevis tajā, kur sniedz pakalpojumus.

REZULTĀTI

A. Autopārvadājumi
1. Piekļuve kravas pārvadājumu tirgum (un profesionālajai darbībai)
Pēc Eiropas Parlamenta prasības iesniegšanas par bezdarbību Tiesa 1985. gada 22. maija
spriedumā (61983CJ0013) pieņēma lēmumu pret Padomi par to, ka tā līdz Romas līgumā
paredzētā pārejas perioda beigām (1969. gada 31. decembris) nebija pieņēmusi noteikumus
šādās jomās: a) starptautisko pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas brīvība un b) pārvadātāju
iespēja sniegt pakalpojumus dalībvalstī, kurā tie nav rezidenti. Ar 25 gadu laikā pieņemtiem
tiesību aktiem ES ir teju pilnībā novērsusi Tiesas konstatētās nepilnības attiecībā uz šiem diviem
jautājumiem.
a. Starptautiskie komerciālie kravas autopārvadājumi
Ar 1992. gada 26. marta Regulu (EEK) Nr. 881/92 tika konsolidēti līdzšinējie tiesību akti
par starptautiskajiem pārvadājumiem starp dalībvalstīm un izveidota sistēma Kopienas atļauju
piešķiršanai kravas pārvadātājiem. Šie noteikumi attiecās uz pārvadājumiem no dalībvalsts
teritorijas vai uz to vai šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju. Ja pastāv nolīgums
starp ES un valsti, kas nav ES dalībvalsts, šo sistēmu piemēro arī braucieniem no dalībvalsts
uz attiecīgo valsti. Tātad pārvadājumi starp divām dalībvalstīm bija iespējami tikai ar divpusēju
nolīgumu noslēgšanu, turklāt tie bija pakļauti ierobežojumiem, taču no 1993. gada 1. janvāra ar
minēto regulu tika atcelti visi kvantitatīvie ierobežojumi (kvotas) un divpusējās atļaujas. Kopš tā
laika starptautiskie kravas pārvadājumi Savienībā ir gandrīz pilnībā brīvi, jo piekļuve tirgum ir
atkarīga tikai no kvalitātes prasību izpildes Kopienas atļaujas saņemšanai; šo atļauju transporta
uzņēmumiem izsniedz dalībvalsts, kurā ir reģistrēts pārvadātājs, un tā ir jāatzīst visām pārējām
dalībvalstīm (uzņemošās dalībvalstis). Kopienas atļauja ir derīga visās Eiropas Ekonomikas
zonas dalībvalstīs.
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Tomēr ar 1990. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 3916/90 tika ieviests Kopienas krīzes
pārvarēšanas mehānisms kā papildpasākums pilnīgas kvotu sistēmas atcelšanai Savienībā.
Ar Padomes Direktīvu 96/26/EK tika noteikti trīs kvalitatīvie kritēriji attiecībā uz kravas
pārvadātāja profesionālās darbības atļaušanu: laba reputācija, finansiālā spēja un profesionālā
kompetence. Šo direktīvu atcēla ar 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1071/2009
(sk. turpmāk), ar kuru trim iepriekšminētajiem nosacījumiem pievienoja ceturto, proti,
nosacījumu par faktisku un stabilu uzņēmējdarbību kādā no dalībvalstīm.
Ar 2002. gada 1. marta Regulu (EK) Nr. 484/2002 tika izveidota vadītāja apliecība visiem trešo
valstu valstspiederīgajiem, kas ar Kopienas atļauju veic komercpārvadājumus. Šis dokuments,
kas attiecas gan uz starptautiskajiem pārvadājumiem, gan kabotāžu, apliecina, ka transporta
uzņēmums vadītāju nodarbina saskaņā ar tā reģistrācijas valstī piemērojamajiem tiesību aktiem
un noteikumiem darba un profesionālās apmācības jomā. Šā pasākuma mērķis ir nepieļaut,
ka vadītāji, kuri nav ES dalībvalstu valstspiederīgie un kurus nodarbina neregulāri, strādātu
nedrošos apstākļos un būtu nepietiekami atalgoti, tā kaitējot konkurencei un ceļu satiksmes
drošībai.
Visbeidzot, transportlīdzekļu bez vadītājiem pārrobežu izīrēšanu kravu autopārvadājumu nozarē
reglamentē 2006. gada 18. janvāra Direktīva 2006/1/EK.
b. Kabotāža
Par sauszemes kabotāžu, proti, autopārvadājumu pakalpojumiem, ko kādā no dalībvalstīm
sniedz citā dalībvalstī reģistrēts transporta uzņēmums, 1993. gada 25. oktobrī tika pieņemta
Padomes Regula (EEK) Nr. 3118/93. Tā attiecas uz pakalpojumiem, ko sniedz valstī nereģistrēti
pārvadātāji, kuri starptautiska brauciena dēļ atrodas uzņemošajā valstī un tā vietā, lai veiktu
atpakaļbraucienu bez kravas, veic papildu pārvadājumu pirms robežas šķērsošanas. Regula
(EEK) Nr. 3118/93 ļauj uzņēmumiem, kuriem kādā dalībvalstī ir izsniegta Kopienas atļauja,
sniegt kravas autopārvadājumus citā dalībvalstī ar nosacījumu, ka šos pakalpojumus sniedz
īslaicīgi. Tomēr kopš 1998. gada 30. jūnija visas kabotāžas liberalizācijai ir pagaidu raksturs; ja
kabotāža kādā dalībvalstī būtiski traucē tirgus darbībai, attiecīgā dalībvalsts var lūgt Komisijai
pieņemt drošības klauzulu.
Pēc Komisijas mēģinājuma ar 2005. gada 26. janvāra skaidrojošo paziņojumu precizēt
kabotāžas pagaidu raksturu 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1072/2009 8. panta
2. punktā atteicās no vispārējas kabotāžas principa un pieņēma ierobežojošāku secīgas kabotāžas
formulējumu (nosakot, ka septiņu dienu laikā pēc starptautiska brauciena veikšanas uz
kabotāžas uzņēmējvalsti drīkst veikt ne vairāk kā trīs kabotāžas darbības). Šie noteikumi par
kabotāžu ir piemērojami no 2010. gada 14. maija.
c. 2009. gada 21. oktobra autopārvadājumu tiesību aktu pakete
Eiropas Savienība vairākos posmos ir radījusi nosacījumus, kas ļauj izveidot liberalizētu
autopārvadājumu iekšējo tirgu. Lai radītu godīgas konkurences nosacījumus, ES tomēr bija
jāsaskaņo pamatnoteikumi sociālajā, tehniskajā un nodokļu jomā (turpmākās faktu lapas).
Pateicoties Eiropas Parlamenta un Padomes panāktajam kompromisam, 2009. gada oktobrī
tika pieņemts autopārvadājumu tiesību aktu kopums, ko veido trīs no 2011. gada 4. decembra
pilnībā piemērojamas regulas – Regula (EK) Nr. 1071/2009, Regula (EK) Nr. 1072/2009 un
Regula (EK) Nr. 1073/2009 –, un šie jaunie noteikumi attiecas gan uz starptautiskajiem kravas
pārvadājumiem, gan kabotāžas pārvadājumiem. Ar jauno tiesību aktu paketi cita starpā paredz:
— vienkāršotu un standartizētu Kopienas atļaujas formu (sk. iepriekš 1. sadaļas a) punktu par

jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz uzņēmējdarbību);
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— pārvadājumu operatora iecelšanu, kuram efektīvi un pastāvīgi jāpārvalda uzņēmuma
pārvadājumu darbības, jābūt faktiski saistītam ar uzņēmumu (darbiniekam, direktoram vai
īpašniekam) un jāuzturas ES;

— uzlabotas procedūras informācijas apmaiņai dalībvalstu starpā par pārvadātāju
pārkāpumiem, kā arī Kopienas atļauju izsniegušās dalībvalsts pienākumu veikt pasākumus
pret pārvadātāju, kurš ir veicis pārkāpumu citā dalībvalstī; ir paredzēta arī iespēja anulēt
Kopienas atļauju, apstiprinātus norakstus vai vadītāja apliecību;

— skaidru un vienkārši piemērojamu definīciju kabotāžas darbību pagaidu raksturam
(sk. iepriekš 1. sadaļas b) punktu).

Regulas (EK) Nr. 1071/2009 mērķis jo īpaši ir īstenot stingrākus noteikumus par kravas
autopārvadātāja profesionālās darbības atļaušanu un padarīt mūsdienīgāku autopārvadājumu
nozares tēlu. Ar Regulu (EK) Nr. 1072/2002 arī konsolidē un vairāk saskaņo noteikumus par
kabotāžu; ar to apvieno Regulu (EEK) Nr. 881/92 un Regulu (EEK) Nr. 3118/93 un atceļ
Direktīvu 2006/94/EK (par noteiktiem kravas autotransporta veidiem), tā jo īpaši novēršot
tiesisko nenoteiktību attiecībā uz pārvadātājiem. Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1073/2009
sk. turpmāk 2. sadaļas c) punktu.
2. Pakāpeniska pasažieru pārvadājumu liberalizācija
a. Starptautiskie pasažieru autopārvadājumi ar autobusiem
Salīdzinājumā ar kravas autopārvadājumiem pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršana ir
noritējusi lēnāk.
Ar 1992. gada 16. marta Regulu (EEK) Nr. 684/92 tika veicināta starptautisko pasažieru
pārvadājumu ar autobusiem tirgus atvēršana. Regula atļāva visiem Savienības transporta
uzņēmumiem veikt regulārus (noteiktos intervālos un maršrutos ar iepriekš noteiktām
pieturvietām) vai neregulārus (grupu pārvadājumi pēc pasūtītāja vai paša pārvadātāja
iniciatīvas) pasažieru pārvadājumus starp dalībvalstīm, pārvadājamo personu – ieskaitot
autovadītāju – skaitam esot ne mazākam kā deviņi. Šo regulu papildināja un grozīja ar
1997. gada 11. decembra Regulu (EK) Nr. 11/98, ar kuru ieviesa Kopienas atļauju, ko
transporta uzņēmumiem, kuri veic pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem, izsniedz
tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā tie ir reģistrēti. Transporta uzņēmumiem ir jāvar
uzrādīt šo Kopienas atļauju kā apliecinājumu tam, ka tiem atļauts darboties to izcelsmes valstī.
Regulāro starptautisko pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai turklāt iepriekš arī jāsaņem atļauja
pārvadātāja vārdā.
b. Kabotāža
Ar 1997. gada 11. decembra Regulu (EK) Nr. 12/98 tika atļauti kabotāžas pārvadājumi
saistībā ar visiem neregulārajiem pakalpojumiem, specializētajiem regulārajiem pakalpojumiem
(noteiktām pasažieru kategorijām), ja uz tiem attiecas starp organizētāju un pārvadātāju noslēgts
līgums (piemēram, darbinieku vai studentu pārvadājumi), kā arī regulārajiem pakalpojumiem,
ja kabotāža ir daļa no regulāriem starptautiskiem pakalpojumiem (un to neveic maršruta beigās).
Pasažieru kabotāžai, tāpat kā kravas kabotāžas pakalpojumiem, ir pagaidu raksturs.
Kompetentās iestādes var aizliegt valstī nereģistrētiem pārvadātājiem veikt pasažieru
kabotāžu šādos gadījumos (uz tiem patlaban neattiecas tirgus atvēršana): iekšzemes regulārie
pārvadājumu pakalpojumi, ko veic neatkarīgi no starptautiskajiem pārvadājumiem, kā
arī pilsētas, piepilsētas un reģionālie pārvadājumu pakalpojumi, pat ja tie ir daļa no
starptautiskajiem pārvadājumiem.
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c. 2009. gada 21. oktobra autopārvadājumu tiesību aktu pakete (sk. iepriekš 1. sadaļas
c) punktu)
Ar Regulu (EK) Nr. 1073/2009 paredz kopīgus noteikumus par piekļuvi starptautiskajam
pasažieru pārvadājumu ar autobusiem tirgum. Ar šo regulu, pārskatot un konsolidējot
iepriekšējo tiesisko regulējumu (Regulu (EEK) Nr. 684/92 attiecībā uz starptautiskiem pasažieru
pārvadājumiem un Regulu (EK) Nr. 12/98 attiecībā uz kabotāžu tajā pašā jomā), ko tā aizvieto,
ir precizēta piemērošanas joma un vienkāršotas procedūras. Regula apstiprina pakalpojumu
sniegšanas brīvības principu atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kā norādīts Regulā (EEK)
Nr. 684/92, un jo īpaši paredz noteikumus par Kopienas atļauju izsniegšanu un anulēšanu, to
derīguma termiņu un atļauju un to apstiprināto kopiju lietošanas kārtību un formu.
Arī šajā regulā – tāpat kā kravas pārvadājumu gadījumā – pasažieru kabotāža ir atļauta, ja vien
tā nav transporta pakalpojumu sniedzēja pamatmērķis; tai ir jāseko regulāriem starptautiskiem
pakalpojumiem.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Autopārvadājumu nozarē Eiropas Parlaments vairākās rezolūcijās un ziņojumos ir ieteicis un
atbalstījis preču un pasažieru autopārvadājumu tirgu pakāpenisku atvēršanu. Turklāt tas vienmēr
atgādinājis, ka vienlaikus ir jānodrošina liberalizācija un saskaņošana, kā arī pārvadājumu
sociālais un drošības aspekts.
Attiecībā uz preču kabotāžu EP jo īpaši ir paudis atbalstu lielākai liberalizācijai, lai mazinātu
to atpakaļbraucienu skaitu, ko kravas automašīnas veic bez kravas (sk. 18. punktu EP
2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par ilgtspējīgu nākotni transportam). Turklāt Parlaments
precizēja, ka Komisijai līdz 2013. gada beigām būs jāsagatavo ziņojums par stāvokli
Kopienas autopārvadājumu tirgū, lai cita starpā novērtētu, vai gūtie panākumi noteikumu
saskaņošanā, jo īpaši sociālo un drošības tiesību aktu jomā, ir pietiekami, lai varētu apsvērt
autopārvadājumu iekšzemes tirgu tālāku atvēršanu un jo īpaši atcelt kabotāžai noteiktos
ierobežojumus (sk. 29. panta 5. ievilkumu EP 2011. gada 15. decembra rezolūcijā par ceļvedi
uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta
sistēmu).
Komisija ir spērusi pirmo soli šajā virzienā, 2012. gada jūnijā publicējot augsta līmeņa grupas
ziņojumu, kurā ieteikts pakāpeniski atvērt Eiropas kravas autopārvadājumu tirgu. Grupa jo īpaši
iesaka ieviest divus atšķirīgus kabotāžas veidus: pirmkārt, kabotāža, kas norit īsu laikposmu
un ir saistīta ar starptautisku maršrutu, otrkārt, kabotāža, kas nav saistīta ar esošu starptautisku
maršrutu, bet uz ko savukārt attiektos reģistrācijas procedūra, lai nodrošinātu, ka attiecīgajam
autovadītājam piemēro uzņemošajā valstī spēkā esošās darba tiesības.
Visbeidzot, Komisija 2014. gada 14. aprīlī publicēja ziņojumu par situāciju Savienības
autopārvadājumu tirgū (COM(2014)0222 final). Tas ir EP 2011. gada 15. decembra rezolūcijā
P7_TA(2011)0584 pieprasītais ziņojums (sk. iepriekš). Izpildiestāde tajā paziņo par Regulas
(EK) Nr. 1071/2009 un Regulas (EK) Nr. 1072/2009 pārskatīšanu saskaņā ar Normatīvās
atbilstības un izpildes programmu (REFIT) (2012. gada decembra paziņojums par ES tiesību
aktu normatīvo atbilstību). Pārskatīšanas mērķis drīzāk ir vienkāršot un precizēt spēkā esošos
noteikumus, nevis vēl vairāk atvērt tirgu. Jo īpaši izpildiestāde uzsver nepieciešamību “precizēt
Regulā (EK) Nr. 1071/2009 minētā faktiskas un stabilas uzņēmējdarbības kritērija un Regulā
(EK) Nr. 1072/2009 minēto kabotāžas pārvadājumu definīciju”. Turklāt Komisija uzstāj, ka
attiecīgās regulas ir jāpiemēro, ieviešot preskriptīvākus noteikumus par pārbaužu biežumu

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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un kārtību, kā arī izmantojot jaunās paaudzes digitālos tahogrāfus (paziņojuma 4. punkta
3. apakšpunkts).
Savukārt Parlaments 2015. gada 9. septembra rezolūcijā par Baltās grāmatas īstenošanu cita
starpā pieprasīja uzlabot kopīgo noteikumu piemērošanu attiecībā uz piekļuvi starptautisko
kravas autopārvadājumu tirgum (Regula (EK) Nr. 1072/2009) un, ja nepieciešams, precizēt
vai pārskatīt minētos noteikumus. Parlaments arī aicināja Komisiju veikt pasākumus pret
nelikumīgajām darbībām, kas rada negodīgu konkurenci un veicina sociālo dempingu. Šajā
saistībā EP iesaka pieņemt sociālo kodeksu, kas risinātu arī slēptas pašnodarbinātības problēmu,
lai labāk ņemtu vērā starptautiskā autotransporta jomas darba ņēmēju specifiskās iezīmes un
nodrošinātu godīgu konkurenci.
Christina Ratcliff
03/2017
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