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AUTOTRANSPORTS: TIESĪBU AKTU SASKAŅOŠANA

Lai izveidotu vienotu Eiropas autotransporta tirgu, ir jāsaskaņo dalībvalstīs spēkā
esošie tiesību akti. Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus nodokļu, tehniskajā,
administratīvajā un sociālajā jomā.

JURIDISKAIS PAMATS

Lisabonas līguma VI sadaļa, jo īpaši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 91. pants.

MĒRĶI

Lai izveidotu kopējo autotransporta politiku, kas nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences
apstākļus un pakalpojumu sniegšanas brīvību, ir jāsaskaņo dalībvalstu tiesību akti. Tas attiecas
ne tikai uz nodokļiem (PVN, ceļa nodoklis, nodoklis par minerāleļļām) un valsts atbalstu, bet
arī uz tehniskajām normām (atļautajiem maksimālajiem gabarītiem un svaru), noteikumiem
sociālajā jomā un vides aizsardzības pasākumiem.

SASNIEGUMI

A. Nodokļu un tehnisko normu saskaņošana
1. Akcīzes nodokļa režīms
Ar 2003. gada 27. oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem, tika aizstātas divas direktīvas par akcīzes nodokļa
saskaņošanu attiecībā uz minerāleļļām – Direktīva 92/81/EEK un Direktīva 92/82/EEK
(5.11.3.).
2. Ceļa nodevu iekasēšana
Komisija 2008. gada 8. jūlijā nāca klajā ar jaunu dokumentu paketi par tirgus virzību ekoloģiskās
ilgtspējas virzienā (“ekoloģiski tīrāka transporta dokumentu kopums”). Tas ir vispārējs,
pārredzams un citur piemērojams modelis, ar ko aprēķina visas ārējās izmaksas, tostarp vides
izmaksas, trokšņu līmeni, sastrēgumu izmaksas un veselības aprūpes izmaksas. Šis modelis bija
pamatā infrastruktūras izmantošanas nodevu aprēķiniem pārskatītajā “Eirovinjetes” direktīvā
(sk. turpmāk tekstā) un priekštecis stratēģijai par pakāpenisku šāda modeļa attiecināšanu
uz visiem transporta veidiem. 1999. gada 17. jūnija Direktīva 1999/62/EK joprojām
ir atsauces dokuments autoceļu infrastruktūras izmantošanas tarifu noteikšanai transporta
uzņēmumiem. To grozīja ar 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/38/EK un 2011. gada
27. septembra Direktīvu 2011/76/ES. 1999. gada “Eirovinjetes” direktīvas, kuras pamatprincipi
ir “piesārņotājs maksā” un ārējo izmaksu internalizācija, pārskatīšanas mērķis ir pārdomāt
dažādas infrastruktūras izmantošanas izmaksas smagajiem kravas transportlīdzekļiem. Šajā
sakarā maksu ir paredzēts variēt atkarībā no gaisa un trokšņa piesārņojuma un sastrēgumu
riska papildus esošajām nodevām, ko aprēķina pēc nobrauktā attāluma, lai atgūtu būvniecības,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.11.3.pdf
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uzturēšanas, ekspluatācijas un ceļu infrastruktūras attīstības izmaksas. Svarīgākais Eiropas
Parlamenta un Padomes 2011. gadā panāktā kompromisa rezultāts ir ieņēmumu un investīciju
pārredzamība. Dalībvalstis var variēt infrastruktūras maksu, lai samazinātu sastrēgumus, un
maksa var atšķirties par līdz pat 175 % maksimālā noslogojuma laikā, ko var noteikt līdz piecām
stundām dienā. Šādas maksas tās varēs kompensēt ar zemākām maksām pārējā laikā. Nodevas
atšķirīgajiem tarifiem jābūt pārredzamiem, nediskriminējošiem un vienādi piemērotiem visiem
lietotājiem. Ir atrisināta lielākā problēma saistībā ar ceļa nodevās gūto ieņēmumu izmantošanu,
pateicoties tam, ka dalībvalstis apņēmās infrastruktūras maksas ieņēmumus reinvestēt ārējo
izmaksu segšanai īpašiem projektiem svarīgās Eiropas interesēs (TEN-T – III pielikums
Lēmumā Nr. 661/2010/ES) un padarīt transportu ilgtspējīgāku. Turklāt kalnu apvidos vairāk
piesārņojošiem kravas transportlīdzekļiem (EURO 0, I un II klasei, kā arī, sākot no 2015. gada,
EURO III emisiju klasei) var tikt piemērots ceļa nodevu palielinājums. Šajā gadījumā ieņēmumi
jāiegulda prioritāros Eiropas interešu projektos. Vēlākais, 2015. gada oktobrī Komisija iesniegs
Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par direktīvas īstenošanu un tās ietekmi, jo īpaši
par to noteikumu efektivitāti, kas attiecas uz satiksmes radītu piesārņojuma izmaksu atgūšanu,
kā arī par to transportlīdzekļu iekļaušanu, kuru kopējā masa ir no 3,5 līdz 12 tonnām.
3. Maksimāli pieļaujamie gabarīti un svars
1996. gada 25. jūlija Direktīva 96/53/EK, ar kuru paredz maksimālos pieļaujamos gabarītus un
svaru iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, ir atsauces teksts gabarītu standartiem
Savienībā, un tas attiecas uz visiem kravas pārvadājumiem starp dalībvalstīm. Tā ir papildināta
un grozīta ar 1997. gada 22. jūlija Direktīvu 97/27/EK un 2002. gada 18. februāra Direktīvu
2002/7/EK, ar ko galvenokārt ir paredzēts saskaņot gabarītu standartus autobusiem, lai
nodrošinātu brīvu apriti Savienībā un labus kabotāžas pakalpojumus pasažieru pārvadājumu
jomā. Direktīvas 96/53/EK 4. pantā valstīm ir atļauts piemērot izņēmumus, proti, izmantot
transportlīdzekļus, kas ir garāki un smagāki nekā direktīvas pielikumā noteiktās robežvērtības
(18,75 m un 40 t), pārvadājumiem, kuri būtiski neietekmē starptautisko konkurenci, piemēram,
kuri saistīti ar meža izstrādi un mežsaimniecību, un ar nosacījumu, ka dalībvalstis informē
Komisiju par šādiem izņēmumiem. Atkāpes no maksimālo izmēru un svara standartiem
ir pieļaujamas eksperimentālā kārtā un tikai valsts līmenī. 2013. gada 15. aprīlī Eiropas
Parlamentam un Padomei pieņemšanai iesniegtajā direktīvas priekšlikumā ir paredzēts atļaut
pārrobežu kustību garākiem un smagākiem (īpaši smagiem) kravas transportlīdzekļiem (sk. arī
sadaļu “Eiropas Parlamenta loma”).
B. Administratīvo noteikumu saskaņošana
1. Tiesību aktos noteiktie transportlīdzekļa vadītāja pienākumi
1991. gada 29. jūnija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām iedibināja vienota parauga
apliecības un transportlīdzekļu kategorijas, izveidoja savstarpējās atzīšanas principu, kā arī
noteica pamatprasības attiecībā uz autovadītāja veselību un iemaņām. 1996. gada 23. jūlija
Direktīva 96/47/EK noteica jaunu kredītkartes izmēra vadītāja apliecības formātu. Trešajā
direktīvā par vadītāja apliecībām, proti, 2006. gada 20. decembra Direktīvā 2006/126/EK tika
noteikts, ka minētais formāts no 2013. gada 19. janvāra ir obligāts visām Savienībā izdotajām
vadītāja apliecībām. Turklāt visas šobrīd apritē esošās papīra apliecības būs jānomaina
pret jaunajām, veicot apliecības atjaunošanu vai, vēlākais, 2033. gadā. Visām jaunajām
apliecībām būs vienots derīguma termiņš (no 10 līdz 15 gadiem motocikliem un vieglajiem
transportlīdzekļiem, atkarībā no valsts, un uz pieciem gadiem kravas transportlīdzekļiem un
autobusiem), un tās būs derīgas visā Savienībā. Savienības teritorijā vēl ir apmēram 110 dažādi
vadītāju apliecību paraugi. Paredzētajai saskaņošanai būtu jāatbilst trijiem mērķiem – apkarot
viltošanu, nodrošināt brīvu pārvietošanos un uzlabot ceļu satiksmes drošību. Nebūs vairs
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iespējams, piemēram, “vadītāja apliecību tūrisms”, jo ir paredzēts, ka ikvienam iedzīvotājam
drīkstēs būt tikai viena vadītāja apliecība un vairs nevarēs iegūt vadītāja apliecību, ja tiesības
uz tām būs kaut kādā veidā ierobežotas, apturētas vai atņemtas kādā no dalībvalstīm. Ir
paredzēts, ka Komisija sniegs ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, tostarp par tās ietekmi
uz ceļu satiksmes drošību, ne ātrāk kā 2018. gada 19. janvārī. Informācija par smago
kravas transportlīdzekļu vadītāju atestāciju, kas noteikta 2002. gada 1. marta Regulā (EK)
Nr. 484/2002, un profesionālās kompetences sertificēšanu, kas noteikta 2003. gada 15. jūlija
Direktīvā 2003/59/EK, ir atrodama iepriekšējā faktu lapā par autotransportu.
2. Transportlīdzekļu reģistrēšana
Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/37/EK (kas grozīta ar Direktīvu 2003/127/
EK) saskaņo transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentus un vienkāršo transportlīdzekļa
īpašumtiesību kontroli un transportlīdzekļu nodošanu dažādu dalībvalstu iedzīvotāju starpā. Ar
Padomes 1998. gada 3. novembra Regulu (EK) Nr. 2411/98 par mehānisko transportlīdzekļu un
to piekabju reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu Kopienas iekšējā satiksmē ievieš
noteikumu, ka transportlīdzekļa numura zīmes kreisajā malā obligāti jābūt atstarojošam Eiropas
Savienības karoga attēlam un reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmei. 2010. gada ziņojumā par
ES pilsonību “Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai” Komisija transportlīdzekļu
reģistrācijas problēmas identificēja kā vienu no brīvas preču aprites galvenajiem šķēršļiem.
Tā ierosināja vienkāršot transportlīdzekļu pārreģistrācijas procedūru citā dalībvalstī, kas ļautu
uzņēmumiem, iedzīvotājiem un publiskām iestādēm ietaupīt vismaz EUR 1,5 miljardus. Kad
priekšlikums stāsies spēkā, piemēram, personām, kuras kādu periodu gadā uzturēsies citā
Savienības valstī atvaļinājumā vai tamlīdzīgi, nevajadzēs transportlīdzekli reģistrēt; taču tiem,
kas pārcelsies uz pastāvīgu dzīvi, būs seši mēneši laika transportlīdzekļa pārreģistrēšanai.
C. Sociālās jomas tiesību aktu saskaņošana
1. Darba laiks
Transporta nozare attiecībā uz dažiem darba laika organizācijas aspektiem nebija ietverta
1993. gada 23. novembra Pamatdirektīvā 93/104/EK. 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/15/
EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, paredz noteikt
minimālās prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, lai uzlabotu transportlīdzekļu vadītāju
veselību un drošību. Saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem vidējais darba stundu laiks nedēļā ir
48 stundas. Tomēr darba laiku var pagarināt līdz 60 stundām, ja vidējais ilgums četros mēnešos
nepārsniedz 48 stundas nedēļā. Komisija 2008. gada oktobrī iesniedza priekšlikumu grozīt
Direktīvu 2002/15/EK, no tās darbības jomas izslēdzot patiešām pašnodarbinātus autovadītājus.
Eiropas Parlaments savukārt iebilda pret šādu izslēgšanu.
2. Transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laiks, kas noteikts Eiropas sociālajā regulējumā
Maksimālo ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiku, pārtraukumus un minimālo
ikdienas un iknedēļas atpūtas laiku reglamentē ar 2006. gada 15. marta Regulu (EK)
Nr. 561/2006, ar kuru atceļ 1985. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 3820/85. Tā
attiecas uz autovadītājiem, kuri veic kravu pārvadājumus (transportlīdzekļi, kuri pārsniedz
3,5 tonnas) vai pasažieru pārvadājumus (transportlīdzekļi ar vairāk nekā 9 sēdvietām); tajā
tika ieviesti biežāki pārtraukumi, uzlabotas un vienkāršotas kontroles un sankciju iespējas.
Turklāt ar Regulu (EK) Nr. 561/2006 veica grozījumus 1985. gada 20. decembra Regulā (EK)
Nr. 3821/85, galīgi ieviešot pienākumu izmantot par neviltojamiem uzskatītos elektroniskos vai
digitālos tahogrāfus, lai šādi varētu vieglāk kontrolēt Eiropas sociālā regulējuma pārkāpumus.
Ar 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/22/EK nosaka minimālos nosacījumus iepriekš
minēto regulu īstenošanai un minimālo pārbaužu skaitu (2010. gadā kontroles vismaz 3 %
no transportlīdzekļu vadītāju darba dienu skaita), kas dalībvalstīm jāveic, lai pārbaudītu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:LV:PDF
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transportlīdzekļa vadīšanas laika, pārtraukumu un atpūtas laika ievērošanu. Analogo tahogrāfu
aizstāšana ar digitālajiem tahogrāfiem pakāpeniski ļaus pārbaudīt lielāku datu apjomu daudz
ātrāk un daudz precīzāk, un tāpēc dalībvalstis pakāpeniski spēs veikt arvien vairāk pārbaužu.
Ar 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1073/2009, kas bija daļa no autopārvadājumu
tiesību aktu kopuma (5.6.3. faktu lapas 2.c punkts), grozīja Regulu (EK) Nr. 561/2006, lai
pasažieru autotransportam atkārtoti ieviestu “12 dienu noteikumu”, kas vadītājam dod iespēju
iknedēļas atpūtu pārcelt uz 12 dienu laikposma beigām (maksimāli 6 secīgu dienu vietā), ar
noteikumu, ka tas ir neregulārs starptautisks pasažieru pārvadājumu reiss (proti, ar vismaz
24 stundu periodu valstī, kas nav izbraukšanas vietas valsts). Atkāpes ir pieļaujamas tikai
pie ļoti stingriem nosacījumiem, kas garantē satiksmes drošību un pieprasa vadītājiem doties
iknedēļas atpūtā tieši pirms un uzreiz pēc brauciena. No 2014. gada 1. janvāra stājās spēkā vēl
citi nosacījumi: transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar digitāliem tahogrāfiem un, ja brauciens
notiek starp plkst. 22.00 un 6.00, viena vadītāja nepārtrauktas vadīšanas ilgums ir saīsināts līdz
trijām stundām, un transportlīdzeklī jābūt vairākiem vadītājiem.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Īstenojot savas leģislatīvās pilnvaras, Parlaments ir piekritis vairumam Komisijas priekšlikumu
par tiesību aktu saskaņošanu, tomēr vienlaicīgi uzstājis uz šādiem aspektiem:
— pēdējā “Eirovinjetes” direktīvas pārskatīšanā Parlaments uzsvēra vides aspektus. Lai gan,

sākot no 2013. gada otrā pusgada, ceļu nodevā var iekļaut maksu par trokšņa un gaisa
piesārņojumu, šis rezultāts, – kas ir “mums nepieciešamā pats minimums, lai nodrošinātu
“piesārņotājs maksā” principa piemērošanu”, – bija iespējams, pateicoties Transporta
komitejas stingrai apņēmībai;

— neskatoties uz stingrākām vadīšanas un atpūtas laika pārbaudēm, Parlaments atbalsta
Savienības līmeņa efektīvu sociālo noteikumu saskaņošanu. Tādēļ tas aicināja Komisiju
pirms 2013. gada beigām pārskatīt “reglamentējošos noteikumus par braukšanas un atpūtas
periodiem pasažieru un preču pārvadājumos un to īstenošanu, kā arī saskaņotu īstenošanas
un izpildes interpretāciju”. Attiecīgajā ziņojumā (COM(2014)0222 final), ko pieņēma
2014. gada 14. aprīlī, no vienas puses tiek ņemta vērā tirgus attīstība un no otras puses
aprakstīta kravas pārvadājumu jomas sociālā dimensija. Ziņojumā ieteikts, cita starpā,
uzlabot kontroles efektivitāti un vadītāju darba apstākļus, lai novērstu sekas, ko radīs
galvenās ilgtermiņā jūtamās izmaiņas, jo īpaši autovadītāju trūkums (5.7.3. faktu lapas
sadaļa “Eiropas Parlamenta loma”). Turklāt Parlaments ir panācis, ka Direktīvas 2002/15/
EK noteikumi no 2009. gada attiecas arī uz pašnodarbinātajiem vadītājiem (tādu ir aptuveni
20 %);

— 2014. gada 15. aprīlī Parlaments noraidīja izmaiņas, ko Komisija vēlējās veikt attiecībā
uz atļautajiem gabarītiem un maksimālo svaru, kas noteikti Direktīvā 96/53/EK. Tāpēc
tas aicināja Komisiju veikt pienācīgu ietekmes novērtējumu par īpaši smagiem kravas
transportlīdzekļiem un par to līdz 2016. gadam ziņot Eiropas Parlamentam;

— 2015. gada 9. septembrī Parlaments rezolūcijā par 2011. gada Baltās grāmatas par
transportu īstenošanu – novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu mobilitāti aicināja Komisiju
ierosināt papildu likumdošanas pasākumus dažās iepriekš minētajās jomās (sk. sadaļu
“Sasniegumi”). Tas jo īpaši aicināja pārskatīt trešo direktīvu par vadītāja apliecībām
(Direktīva 2006/126/EK), lai stiprinātu prasības par vadītāja apliecību izsniegšanu un
vadītāju apmācību, un pārskatīt 2015. gada 29. aprīļa Direktīvu (ES) 2015/719, ar ko groza
Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu
maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=LV
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=LV
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