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Temats: Lūgumraksts Nr. 0639/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans Peter, 
par lūgumu pārskatīt Regulu (EEK) Nr. 684/92, īpaši attiecībā uz dokumentiem, 
kas nepieciešami pasažieru pārvadāšanai ar autobusiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam pieder neliels transporta uzņēmums. Nesen viens no šoferiem tika 
apturēts Itālijā un viņam uz vietas tika piespriests smags sods, jo kontroles dokuments —
ceļazīme — nebija pareizi aizpildīta. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī ceļazīme ir 
nevajadzīga un novecojusi salīdzinājumā ar citiem dokumentiem, ko šoferi parasti aizpilda un 
var uzrādīt pēc pieprasījuma. Tāpēc viņš oficiāli lūdz pārskatīt tiesību aktus, lai atceltu 
prasību par ceļazīmi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs vada autobusu transporta uzņēmumu. Nesen viens no viņa šoferiem 
Itālijā ticis apturēts, un viņam uz vietas piespriests naudas sods, jo kontroles dokuments —
ceļazīme — nebija pareizi aizpildīts. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī ceļazīme ir 
nevajadzīga un novecojusi salīdzinājumā ar citiem dokumentiem, ko pārvadātāji parasti 
aizpilda un var uzrādīt pēc pieprasījuma. Tāpēc viņš lūdz pārskatīt tiesību aktus, lai atceltu 
prasību par ceļazīmi.

Piemērojamais tiesību akts (1992. gada 16. marta Padomes Regula (EEK) Nr. 684/92 par 
kopējiem noteikumiem attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem) 
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patiešām tika pārskatīts kā daļa no „Ceļa paketes”, kas pieņemta 2009. gada 22. oktobrī, bet 
noteikumi attiecībā uz ceļazīmi palikuši nemainīti un nosaka, ka neregulāri reisi, kas ir pilnībā 
liberalizēti un kam nav nepieciešama atļauja, jāveic ceļazīmes ietvaros, kurā jāietver 
informācija par brauciena veidu, pamatmaršrutu un pārvadātājiem, kas piesaistīti reisa 
veikšanai. Diskusiju laikā par Komisijas priekšlikumu Padomē un Eiropas Parlamentā tika 
panākta vienošanās, ka ceļazīme kalpo noderīgam mērķim, jo šis standartizētais dokuments ir 
vienkāršs līdzeklis, kā inspektoriem dažādās dalībvalstīs noteikt dažas pamata iezīmes 
transporta pakalpojumiem, ko sniedz pārvadātājs, un piedāvā skaidru, nebirokrātisku 
pierādījumu, ka konkrētā transporta darbība nav regulārs reiss, kam nepieciešama atļauja.

Ticis ierosināts informēt lūgumraksta iesniedzēju par uzskatu, ka ceļazīme kalpo noderīgam 
mērķim, sniedzot skaidru pierādījumu, ka konkrētā transporta darbība nav regulārs reiss, kam 
nepieciešama atļauja. Ceļazīmes lietošana aizvien tiks pieprasīta saskaņā ar jauno Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu par kopējiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi autobusu 
pārvadājumu starptautiskajam tirgum.”


