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Temats: Lūgumraksts Nr. 1505/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Ulf Berger, 
par tiesību aktos noteikto transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laiku 
profesionāliem šoferiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka savu neapmierinātību ar Eiropas noteikumiem, kas 
reglamentē transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laiku profesionāliem šoferiem, apgalvojot, 
ka tie ir nevajadzīgi un nepraktiski viņa profesionālajai kategorijai, radot ieņēmumu 
zaudējumus, samazinātu atpūtas laiku un 24 stundu uzraudzību. Viņš norāda, ka šie noteikumi 
apgrūtina viņa dzīvi un tiem nav nekādas saistības ar profesionālo šoferu darba dzīvi. 
Piemēram, viņam nav atļauts strādāt trīs nedēļas pēc kārtas un tad ņemt vienu nedēļu brīvu, kā 
viņš ir pieradis darīt. Viņš apgalvo, ka šie noteikumi ir neizpildāmi un ierobežo viņa brīvību 
izvēlēties, kā un kur pavadīt savu atpūtas laiku. Viņš apgalvo, ka noteikumi ir pārāk stingri un 
var pat mazināt drošības standartus, jo šoferi vairs nevar paši izlemt, kad atpūsties vai turpināt 
transportlīdzekļa vadīšanu arī tad, ja viņi ir noguruši.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Kopīgie Eiropas noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu vadīšanas laiku, pārtraukumiem un 
atpūtas laiku profesionāliem šoferiem ir spēkā vairāk nekā 40 gadus un pirmos tiesību aktus 
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šajā jomā pieņēma 1969. gadā1. 2006. gada 15. martā, pēc 5 gadus ilgām sarunām, Eiropas 
Parlaments un Padome saskaņā ar koplēmuma procedūru pieņēma jaunu Eiropas tiesību aktu 
(Regula (EK) Nr. 561/20062), lai uzlabotu transportlīdzekļu vadīšanas un atpūtas laika 
organizāciju profesionāliem šoferiem un pastiprinātu pārbaudes. Šis jaunais tiesību akts ir 
modernizējis līdzšinējos noteikumus, sniedz lielāku skaidrību, uzlabotus darba apstākļus un 
stingrāku un saskaņotāku piemērojamo noteikumu izpildi. Saskaņā ar šiem noteikumiem 
visiem smago kravas transportlīdzekļu un pasažieru transportlīdzekļu šoferiem katru otro 
nedēļu jāņem vismaz divas pilnas brīvas dienas un garāki atpūtas laikposmi katru dienu 
(vismaz 9 stundas 8 stundu vietā). Visiem šoferiem tahogrāfā papildus transportlīdzekļa 
vadīšanai, kas automātiski tiek reģistrēta kā „vadīšanas laiks”, manuāli jāreģistrē viss viņu 
darbs (iekraušana, izkraušana, transportlīdzekļa tīrīšana, apkope) kā „cits darbs”. Cits šo 
noteikumu uzlabojums attiecas uz tā saucamā „līdzatbildības” principa ieviešanu, kas nozīmē, 
ka visas transporta darbības ķēdē iesaistītās puses (šoferi, transporta uzņēmumi, preču 
nosūtītāji, kravas pārvadātāji u. c.) sauc pie atbildības par šīs regulas pārkāpumiem. 
Lūgumraksta iesniedzēja neapmierinātību ar ES sociālās jomas noteikumiem autotransporta 
nozarē un to izpildes veidu varēja radīt šo tekstu nepareiza interpretācija.

Sociālās jomas tiesību akti autotransporta nozarē nosaka tikai obligātās prasības attiecībā uz 
transportlīdzekļa vadīšanas laiku, pārtraukumiem un atpūtas laiku, kas jāpiemēro 
profesionāliem šoferiem. Nekas neliedz šoferiem un transporta uzņēmumiem organizēt šoferu 
darbu tā, lai tiem būtu vairāk/ilgāki atpūtas laikposmi un pārtraukumi, nekā to paredz ES 
obligātie noteikumi. Šie noteikumi kopā ar to īstenošanas režīmu jau ir pierādījuši, ka veicina 
ceļu satiksmes drošības un šoferu darba apstākļu uzlabošanos, kā arī garantē godīgu 
konkurenci visā Eiropas Savienībā. Komisija regulāri uzrauga šo noteikumu saskaņotu 
piemērošanu un efektivitāti, divreiz gadā sagatavojot ziņojumus, regulāri sazinoties ar 
dalībvalstu ekspertiem, nozares pārstāvjiem un sociālajiem partneriem. Komisija neredz 
iemeslu grozīt nesen atjauninātos noteikumus, kas stājās spēkā 2007. gada aprīlī.”

                                               
1 Padomes 1969. gada 25. marta Regula (EEK) Nr. 543/69, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu 
saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 077, 29.3.1969., 49.–60. lpp.)
2 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, groza Padomes Regulas (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.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem 
attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 
11.4.2006, 35. lpp)


