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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM
Temats: Lūgumraksts Nr. 0286/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais James Lane, 
par kravas automašīnām paredzētu, drošu stāvlaukumu trūkumu Īrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka kravas automašīnu vadītājiem ir problēmas apstāties un 
atpūsties, tādēļ, ka Īrijā trūkst tāda veida automašīnām paredzētu drošu stāvlaukumu. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja vārdiem, šī problēma neļauj vairumam vadītāju pildīt kompāniju 
noteikumus par obligāto atpūtas laiku, kā to nosaka Direktīva 93/104/EK. Lūgumraksta 
iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam iejaukties un izdarīt spiedienu uz Īrijas iestādēm, lai 
tās rastu piemērotus risinājumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 3. septembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„Komisija uzsver, ka Kopienas noteikumi, uz kuriem atsaucas lūgumraksta iesniedzējs1, izriet 
no Eiropas Savienībā pieņemtiem tiesību aktiem, kā arī ka, tā kā atļauto braukšanas stundu 
skaita pārsniegšana apdraud ceļu satiksmes drošību, tiek apdraudēta arī ceļu satiksmē 
nodarbināto veselība un drošība.
Saskaņā ar Regulu Nr. 561/2006 transporta uzņēmums nodrošina, ka transporta vadītāji 
atpūšas vismaz deviņas stundas katrā 24 stundu laikposmā, un braukšanas stundu skaits 
nepārsniedz 10 stundas dienā.

                                               
1 Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi un Regula 
Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu. Agrākā 
Direktīva 93/104/EK (tagadējā Direktīva 2003/88/EK) netiek piemērota, ja citi Kopienas tiesību akti nosaka 
īpašas prasības attiecībā uz darba laiku autotransporta nozarē.
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Direktīva 2002/15/EK paredz, ka dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
transportlīdzekļu apkalpes locekļi, kas nodarbināti direktīvai atbilstošās autotransporta 
darbībās, tik tiešām varētu izmantot tiesības, kuras noteiktas šajā direktīvā, tostarp: 
- 4. pantā noteiktās tiesības, kas paredz, ka vidējais nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 
48 stundas (ne vairāk kā 4 mēnešu laikposmā vai atsevišķos gadījumos - 6 mēnešos );
- 7. pantā noteiktās tiesības, kas paredz, ka, veicot nakts darbu1, katras dienas darba laiks 
katrās 24 stundās nedrīkst pārsniegt 10 stundas, atsevišķos gadījumos var pieļaut atkāpes, 
noslēdzot vienošanos vai vismaz apspriežoties ar sociālajiem partneriem; 
- 5. pantā noteiktās tiesības, kas paredz obligāto pārtraukumu uz 30 minūtēm pēc katrām 
sešām nepārtraukta darba stundām. 

Saskaņā ar Regulu Nr. 561/2006 braukšanas laikā neieskaita iekraušanu un izkraušanu. 
Savukārt saskaņā ar Direktīvu 2002/15/EK (3. pants) darba laikā neieskaita pārtraukuma 
laikus, bet ieskaita iekraušanu un izkraušanu, tīrīšanu un tehnisko apkopi, darbgatavības 
laikposmu darba vietā, kā arī braukšanas laiku.

Komisija uzskata, ka ir nepieciešami stāvlaukumi, kas aprīkoti atbilstoši mūsdienu loģistikas 
un profesionālo vadītāju vajadzībām. Šo laukumu izbūve un apsaimniekošana ir dalībvalstu 
kompetento iestāžu atbildība, un tām nepieciešamības gadījumā ir jāattīsta attiecīgas 
partnerības ar privātiem ieguldītājiem.

Vajadzīgo ieguldījumu piesaistīšanai Komisija ar Eiropas Parlamenta atbalstu 
2007. gada 12. jūnijā sāka izmēģinājumprojektu, lai veicinātu drošu stāvlaukumu būvniecību 
Eiropas ceļu apkaimē. Pēc sākotnējās izvērtēšanas2, šis projekts ļaus izveidot piecus 
stāvlaukumus ES un piedāvās ieinteresētajiem ieguldītājiem kopīgu rīcības programmu, kurā
varēs dalīties ar informāciju par pozitīvo pieredzi3. Komisija plāno līdz 2009. gada beigām 
piešķirt Eiropas kvalitātes vai drošības zīmi apmēram piecdesmit stāvlaukumiem Eiropas ceļu 
apkaimē. Šī zīme dos papildu iespēju stāvlaukumu attīstītājiem un apsaimniekotājiem parādīt
savu vērtību ieguldītājiem.”

                                               
1 Nakts darbs saskaņā ar Direktīvu 2002/15/EK ir jebkurš darbs, ko veic četras stundas laikposmā no plkst. 00.00 
līdz 07.00, kas jānosaka dalībvalsts tiesību aktos.
2 Pētījums „Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport 
operators on the trans- European road network” ir pieejams: 
http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm

3 Skatīt IP/07/806.


