
CM\814442LV.doc PE441.106v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

22.4.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1381/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Marek Tutak, 
par viņa problēmām ar Ungārijas lielceļa policiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs strādā par smagās automašīnas šoferi un izklāsta problēmas, ar 
kurām viņš saskārās saistībā ar Ungārijas lielceļa policijas veiktajām smagās automašīnas 
tahogrāfa un lūgumraksta iesniedzēja obligātās AETR (Eiropas valstu līgums attiecībā uz 
transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos) autovadītāja apliecības 
pārbaudēm. Lielceļa policija sūdzējās par to, ka lūgumraksta iesniedzēja vārds bija norādīts ar 
vienu burtu un piesprieda viņam 500 000 Ungārijas forintu (EUR 1,830) soda naudu. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Ungārijas policijas attieksme un soda apmērs ir nereāli, 
viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai izmeklētu, vai šie apstākļi ir atbilstīgi ES 
principiem, kas prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai uzliktie sodi būtu proporcionāli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav šaubu, ka viņš ir izdarījis divus 
pārkāpumus Eiropas valstu līguma attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu 
starptautiskajos autopārvadājumos (AETR) ietvaros. AETR ir Apvienoto Nāciju Organizācijas 
līgums. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu 
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saskaņošanu saistībā ar autotransportu1, AETR tiek piemērots autopārvadājumiem ārpus 
Savienības, Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumu.

AETR ir noteikts, ka autovadītājam reģistrācijas diagrammās, ko viņš izmanto, bez citas 
informācijas jānorāda savs vārds, ko lūgumraksta iesniedzējs acīmredzot nav izdarījis. AETR
arī ir noteikts, ka jāreģistrē ne tikai transportlīdzekļa vadīšana, bet arī citas darbības. Turklāt 
reģistrācijas kontrolierīce, tahogrāfs, transportlīdzekļa vadīšanas laikā automātiski reģistrē 
„citu darbību”, un tikai autovadītājs var pārslēgt reģistrāciju uz citu kategoriju, piemēram, 
„atpūtu”.

Komisijas Direktīva 2009/5/EK2 ietver pamatnostādnes sociālās jomas noteikumu pārkāpumu 
iedalīšanai kategorijās autotransporta nozarē. Tās G22. punkts tahogrāfa „pārslēgšanas 
mehānisma nepareiza izmantošana” ir klasificēts kā „ļoti nopietns pārkāpums”, un tās 
H2. punkts „datu reģistrācijas diagrammā nav vārda” arī ir klasificēts kā „ļoti nopietns 
pārkāpums”. Citiem vārdiem sakot, var secināt, ka lūgumraksta iesniedzējs ir izdarījis divus 
ļoti nopietnus sociālās jomas noteikumu pārkāpumus autotransporta nozarē.

Attiecībā uz sodu līmeni dalībvalstis var brīvi noteikt valsts tiesību aktos sodu līmeni sociālās 
jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē. Visas sūdzības attiecībā uz sankciju 
jāuzsāk saskaņā ar pārsūdzību valsts sistēmu dalībvalstī, kurā sods ir uzlikts.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz informāciju, kas varētu norādīt uz Savienības tiesību aktu 
iespējamo pārkāpumu, kuru veikušas Ungārijas varas iestādes, kas atbildīgas par 
autotransporta kontroli, ne arī neatbilstošu soda apmēru attiecībā uz diviem ļoti nopietniem 
pārkāpumiem, kurus lūgumraksta iesniedzējs acīmredzot ir izdarījis.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās 
jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un 
(EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.
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.


