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Temats: Lūgumraksts Nr. 0553/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Andreas 
Riedl, par Direktīvas 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir 
autotransporta apkalpes locekļi, īstenošanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas varas iestādes nepareizi (vai neiekļaujoties 
paredzētajā termiņā) īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta 
Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi. Lai gan tiesību aktos par darba laiku ir veiktas vairākas izmaiņas, lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka netiek ievērots 3. panta 2. punkta i) apakšpunkts, kurā teikts, ka „nakts 
darbs” ir jebkurš darbs, ko veic nakts laikā, un norāda, ka darbs, kas veikts nakts laikā un ko 
nosaka katra dalībvalsts, ir uzskatāms par nakts darbu, sākot no pirmās minūtes. Taču saskaņā 
ar Darba laika likuma 2. panta 4. punktu darbs šajā laikā ir definēts kā nakts darbs tikai tad, ja 
naktī tiek strādāts ilgāk nekā divas stundas. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina vairākus Darba 
laika likuma grozījumus un prasa, lai ar tiem iepazīstinātu Vācijas varas iestādes, lai tās pēc 
iespējas drīzāk grozītu attiecīgo definīciju. Attiecībā uz darba apstākļiem tām personām, kas 
nodarbojas ar pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanu Eiropā, lūgumraksta iesniedzējs, 
izmeklējot iemeslus, kādēļ jānošķir regulārie maršruti, kuri ir vairāk vai mazāk nekā 
50 kilometrus gari, un nosakot, kura no direktīvām ir piemērojama (attiecīgi —
Direktīva 2002/15/EK un Direktīva 2003/88/EK), sniedz arī vairākus citus ieteikumus, tostarp 
visaptverošāku aizsardzību šoferiem, kuru regulārais maršruts nepārsniedz 50 kilometrus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī
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Attiecībā uz Direktīvas 2002/15/EK īstenošanu Vācija līdz 2005. gada 23. martam šo 
direktīvu netransponēja un tādējādi neizpildīja savus pienākumus. Tāpēc Komisija saskaņā ar 
EK līguma 226. pantu uzsāka pārkāpuma procedūru.

Pēc tam šo direktīvu transponēja Vācijas tiesību aktos, pieņemot Gesetz zur Änderung 
personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für 
Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. Komisijai par to tika paziņots 2006. gada 1. septembrī. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs līdztekus lūgumrakstam bija iesniedzis līdzīgu pieprasījumu 
Komisijā, Komisijas dienesti viņu informēja 2006. gada 18. septembrī.

Šajā laikā Komisijas dienesti ir pabeiguši izvērtēt tiesību aktus, kuros transponēta 
Direktīva 2002/15/EK, un tāpēc prasa Vācijai sīkāku skaidrojumu. Komisija turpinās veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību Kopienas tiesību aktu 
noteikumiem.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

Komisija Vācijai ir pieprasījusi papildu informāciju 2007. gada 15. novembrī. Vācijas 
iestādes sniedza atbildi 2007. gada 21. decembrī. Komisijas dienesti ir izskatījuši šo problēmu 
un uzskata, ka var rasties jautājumi par Vācijas tiesību aktu atbilstību Direktīvai 2002/15/EK. 
Patlaban par šo neatbilstību tiek gatavota pārkāpuma procedūra saskaņā ar EK līguma 
226. pantu, un ir sagaidāms, ka Komisija drīz nosūtīs oficiālu brīdinājuma vēstuli Vācijas 
varas iestādēm.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Komisija 2007. gada 23. maija ziņojumā par Direktīvu 2002/15/EK1 skata jautājumu par nakts 
darba noteikumiem. Pamatojoties uz tās secinājumiem, Komisija pašlaik izskata dažādas 
iespējas, kā uzlabot direktīvas piemērojamību, tostarp to noteikumu piemērojamību, kas 
attiecas uz nakts darbu. 

Turklāt 2007. gada 15. novembrī Komisija lūdza Vācijas varas iestādēm papildu skaidrojumus 
un pēc atbildes saņemšanas 2008. gada 27. jūnijā saskaņā ar EK līguma 226. pantu nosūtīja 
Vācijas varas iestādēm oficiālu paziņojumu.

Attiecībā uz to vadītāju aizsardzību, kuru regulārais maršruts nepārsniedz 50 kilometrus, 
Komisija 2006. gada 7. jūlijā izdeva ziņojumu par Direktīvas 2003/88/EK noteikumu darbību 
(darba laika organizēšana darba ņēmējiem, kas saistīti ar pasažieru pārvadāšanu, sniedzot 
regulārus pilsētas transporta pakalpojumus)2. Komisija konsultējās ar dalībvalstīm un 
sociālajiem partneriem Eiropas mērogā, lai novērtētu Direktīvas noteikumu piemērotību 
pilsētas transporta nozarei.

Ziņojumā bija minēts, ka kopumā pilsētas transporta nozares darba ņēmējiem ir nodrošināts 
augstāks aizsardzības līmenis nekā Direktīvā noteiktais prasību minimums. Ne arodbiedrības, 
ne darba devēju pārstāvji nav lūguši pārskatīt noteikumus, ko piemēro šai nozarei. Komisija
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu 
personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, OV L 80, 23.3.2002, 35–39. lpp.
2 COM(2006) 371 galīgā redakcija.
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neuzskatīja, ka ir nepieciešams veikt jebkādas izmaiņas noteikumos, kas attiecas uz to darba 
ņēmēju darba laika organizēšanu, kas saistīti ar pasažieru pārvadāšanu, sniedzot regulārus 
pilsētas transporta pakalpojumus.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Komisija 2008. gada 27. jūnija vēstulē Vācijai nosūtīja oficiālu paziņojumu, uz ko Vācija 
atbildēja 2008. gada 21. augustā. Savā atbildē Vācijas varas iestādes paskaidroja, kā, pēc viņu 
domām, Vācijas Darba laika likuma noteikumi kopā ar darba koplīgumiem atbilst 
Autotransporta darba laika direktīvā1 noteiktajām prasībām aizsargāt autotransporta nozarē 
nodarbinātos darba ņēmējus, īpaši attiecībā uz nakts laikā veikto darbu.

Pa to laiku Komisija ir publicējusi priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, 
ar ko groza Autotransporta darba laika direktīvu2. Šajā priekšlikumā, starp citu, ietverts jauns 
Kopienas noteikums, kas precizē „nakts laika” definīciju.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/ΕK par darba laika organizēšanu personām, kas ir 
autotransporta apkalpes locekļi.
2 2008. gada 15. oktobra COM(2008)650 galīgā redakcija, Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/15/ΕK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta 
apkalpes locekļi.
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