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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1738/2008, ko „Ari All Road International GmbH” vārdā
iesniedza Vācijas valstspiederīgā Claudia Peters, par sodu par satiksmes 
pārkāpumiem saskaņošanu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas uzņēmums nodarbojas ar starptautiskiem autopārvadājumiem. 
Veicot transporta darbības visā Eiropā, ir acīmredzams, ka soda līmeņi par noteiktu veidu 
satiksmes pārkāpumiem ievērojami atšķiras dažādās valstīs. Kā piemēru viņa min maksimālā 
vadīšanas laika pārsniegšanu. Par maksimālā diennakts vadīšanas laika pārsniegšana par 10 
minūtēm Francijā soda nauda ir EUR 153. Vācijā tas izpelnās vienīgi mutisku aizrādījumu. 
Lūgumraksta iesniedzēja aicina saskaņot sodus par satiksmes pārkāpumiem, īpaši tāpēc, ka šīs 
atšķirības kropļo konkurenci.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Regula (EK) Nr. 561/20061 nosaka precīzus noteikumus par maksimālajiem 
transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un minimālajiem atpūtas laikposmiem 
autovadītājiem, kas saistīti ar profesionālajiem pārvadājumiem. Šie noteikumi ir tieši 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts ), ar ko paredz dažu sociālās 
jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, OV L 102, 11.4.2006, 1. lpp.
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piemērojami visiem autovadītājiem, kuri vada transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas šīs 
regulas darbības joma. Tomēr dalībvalstu ziņā ir noteikt sodus, kuriem ir jābūt efektīviem, 
samērīgiem, preventīviem un nediskriminējošiem (Regulas (EK) Nr. 561/2006 19. panta 
1. punkts).

Taču Komisija var darboties tikai noteiktajā kompetences līmenī. Regulas paredzētās 
komitejas ietvaros Komisija aktīvi atbalsta dialogu starp dalībvalstīm, lai turpmāk saskaņotu 
kontroles pieeju. Kā viens no šī darba rezultātiem ir pieņemtas sešas „Vadlīnijas”, kas palīdz 
saskaņot ieviešanas praksi, piemēram, ja autovadītājs nespēja atrast atbilstošu autostāvvietu, 
lai izmantotu pārtraukumu vai atpūtas laikposmu1.

Turklāt Komisija ir pieņēmusi direktīvu 2, kurā noteiktas pārkāpumu kategorijas attiecībā uz 
sociālās jomas noteikumiem autotransporta nozarē. Kategorijas saskaņo izpratni par to, kādi 
pārkāpumi būtu uzskatāmi par ļoti nopietniem, nopietniem vai mazāk nozīmīgiem 
pārkāpumiem. Dalībvalstu pienākums ir transponēt direktīvu vēlākais līdz 2009. gada 
31. decembrim, lai nodrošinātu saskaņotāku sociālās jomas noteikumu pielietošanu 
autotransporta nozarē un tādējādi uzlabotu sociālās jomas noteikumu ievērošanu 
autotransporta nozarē.

2009. gada 15. maijā Komisija pieņēma ziņojumu3, kurā analizēti šie sodi, kurus pielieto 
dalībvalstis nopietniem pārkāpumiem sociālās jomas noteikumos autotransporta nozarē. Šis 
ziņojums apstiprina, ka šobrīd pastāv lielas atšķirības starp sodiem; tas palielinās valstu varas 
iestāžu informētību par šo situāciju.
  

Secinājumi
Komisija apzinās nozīmīgās atšķirības starp sodiem, kurus pielieto dalībvalstis par 
pārkāpumiem attiecībā uz Regulu par vadīšanas un atpūtas laikposmiem. Komisija jau ir 
uzsākusi vairākas iniciatīvas: ziņojums, kas palielina dalībvalstu informētību par esošo 
situāciju, Komisijas direktīva, kurā sadalīti kategorijās pārkāpumi, vadoši norādījumi, lai 
palīdzētu saskaņot kontroles prakses. Komisija turpinās darboties savā noteiktajā 
kompetences līmenī.”

                                               
1 Skatīt http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm
2 Komisijas Direktīva 2009/5/EK (2009. gada 30. janvāris), ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām 
autotransporta jomā, OV L 29, 31.1.2009., 45. lpp.
3 COM(2009)225


