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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0764/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Günther 
Heinfred, par to, kā Vācijā tiek piemērota regula par transportlīdzekļa vadīšanas 
laiku autotransporta nozarē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas iestādes nepareizi interpretē regulas tekstu un 
aplami nosaka brīdi, no kura sākt aprēķināt maksimālo atļauto transportlīdzekļa vadīšanas 
laiku līdz obligātajam 45 minūšu pārtraukumam. Viņš vēlētos saņemt Komisijas skaidrojumu.

2. Pieņemamība

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

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

„Regulā (EK) 561/2006 paredzēti noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem, 
pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem profesionāliem transportlīdzekļu vadītājiem nolūkā 
saskaņot konkurences apstākļus, uzlabot darba apstākļus un satiksmes drošību.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas iestādes nepareizi interpretē regulas noteikumus 
par pārtraukumiem, nosakot brīdi, no kura sākt aprēķināt maksimālo atļauto transportlīdzekļa 
vadīšanas laiku, kas ir 4,5 stundas, līdz obligātajam 45 minūšu pārtraukumam.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Regulas 7. pantā noteikts, ka pēc 4,5 transportlīdzekļa vadīšanas stundām transportlīdzekļa 
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vadītājs ņem vismaz 45 minūšu pārtraukumu. Tomēr minēto pārtraukumu 4,5 stundu 
laikposmam var sadalīt divās daļās ar nosacījumu, ka pirmais pārtraukums ilgst vismaz 
15 minūtes, kam seko vismaz 30 minūšu ilgs pārtraukums.
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka tad, ja pārtraukums ir sadalīts divās daļās, attiecībā uz 
4,5 stundu laikposmu, pēc kura jāņem obligātais 45 minūšu pārtraukums, jāveic jauns 
aprēķins, tiklīdz beigusies pārtraukuma 1. daļa. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 4. panta 
d) apakšpunktā sniegto definīciju, kurā noteikts, ka pārtraukums nozīmē jebkuru laikposmu, 
kura laikā transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst vadīt transportlīdzekli vai veikt kādu citu darbu 
un kurš tiek izmantots tikai spēku atgūšanai.
Minētā interpretācija nav pareiza. Regulas 4. panta d) apakšpunkts jāskata saistībā ar 7. pantu, 
kurā skaidri noteikts vismaz 45 minūšu ilgs pārtraukums, neraugoties uz to, vai tas ir vai nav 
sadalīts divās daļās. Šādu 45 minūšu pārtraukumu jāņem vismaz pēc 4,5 transportlīdzekļa 
vadīšanas stundām. Jaunu 4,5 stundu aprēķinu sāk tikai tad, kad ir beidzies kopējais 
45 minūšu pārtraukuma laikposms (bet ne vēlāk kā pēc 4,5 transportlīdzekļa vadīšanas 
stundām).

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēja viedoklis, ka 4,5 transportlīdzekļa vadīšanas stundas ir pieļaujamas 
pēc daļēja minimālā pārtraukuma beigām, kas ir vismaz 15 minūtes, bet nesasniedz 
45 minūtes, nav saskaņā ar regulas 7. pantu, kurā noteikts, ka pēc katrām 4,5 transportlīdzekļa 
vadīšanas stundām ir jāņem kopumā 45 minūšu pārtraukums, kuru var ņemt vienā reizē vai 
sadalot divās daļās. Jauns 4,5 transportlīdzekļa vadīšanas stundu laikposms sākas tikai pēc 
obligātā 45 minūšu pārtraukuma beigām.”


