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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1572/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais G. M., par viņa 
lūgumu grozīt Regulu Nr. 2006/561/EK, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību 
aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir daži konkrēti priekšlikumi attiecībā uz tiesību aktu tekstu 
izmaiņām vai precizējumiem. Liekas, ka viņš uzskata, ka pašreizējā versija kravas automašīnu 
vadītāju darba devējiem ļauj noteikt pārāk garus darbalaikus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Regulu (EK) Nr. 561/2006 un Direktīvu 2006/22/EK1 Eiropas Parlaments un Padome 
pieņēma pēc 5 gadus ilgām sarunām 2006. gada 15. martā. Tās uzlabo profesionālo 
autovadītāju (preču un pasažieru) darba organizāciju un pastiprina pārbaudes. Tās neievieš 
pilnīgi jaunus sociālās jomas noteikumus autotransporta nozarē, bet ir paredzētas, lai precizētu 
un atjaunotu 20 gadus senu tiesību aktu attiecībā uz transportlīdzekļu vadīšanas laiku un 
                                               
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 un 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 (OV L 102, 11.4.2006, 
35. lpp.) atcelšanu
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atpūtas laiku profesionāliem autovadītājiem un veicinātu tā efektīvāku un vienotāku 
piemērošanu visā Eiropā. Kopumā šis tiesību akts ir būtiska sociālā priekšrocība 
profesionāliem autovadītājiem un uzlabo ceļu satiksmes drošību un nodrošina godīgu 
konkurenci. Regulu par transportlīdzekļu vadīšanas stundām papildina 
Direktīva 2002/15/EK1, ar ko nosaka minimālās prasības attiecībā uz maksimālo nedēļas 
darba laiku, pārtraukumiem un nakts darbu.

Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai Direktīvā 2002/15/EK tiktu reglamentēts 
maksimālais dienas darba laiks. Tas būtu pārmērīgi un nevajadzīgi normatīvi, un tādēļ 
likumdevējs proporcionalitātes nolūkā ir izvēlējies noteikt maksimāli pieļaujamo nedēļas 
darba laiku.

Lūgumraksta iesniedzējs arī lūdz laiku, ko autovadītājs pavada, sēžot līdzās otram 
autovadītājam, kurš vada transportlīdzekli, un kas tiek definēts kā „darbgatavības laikposms” 
saskaņā ar Direktīvu 2002/15/EK, pilnībā uzskaitīt kā darba laiku un saņemt par to samaksu. 
Šajā sakarā jānorāda, ka neatkarīgi no ES definīcijām, darba samaksas kārtība neietilpst tiešā 
ES, bet valsts varas iestāžu kompetencē.

Papildus lūgumraksta iesniedzējs lūdz grozīt noteikumus tādējādi, lai maksimāli pieļaujamo 
transportlīdzekļa vadīšanas laiku — 9 (vai 10) stundas — attiecinātu uz 24 stundu periodu un 
nevis periodu starp diviem atpūtas laikposmiem, kā tas ir pašreiz. Likumdevējs ir izvēlējies 
otro variantu, lai piešķirtu noteikumiem lielāku elastību autovadītāju interesēs.

No otras puses, lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret iespēju izmantot saīsinātu ikdienas atpūtas 
laikposmu, kas mazāks par 9 stundām. Šo iespēju likumdevējs ir ieviesis, lai nodrošinātu 
nozarē lielāku elastību un neapdraudētu ceļu satiksmes drošību.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka regulā būtu jāizvirza prasība transporta 
uzņēmumiem ieplānot to autovadītāju nedēļas atpūtas laiku autovadītāja mājās, ja vien 
norīkojums nav ilgāks par 7 dienām. Likumdevējs ir uzskatījis par lietderīgu noteikt, ka savu 
atpūtas laiku transportlīdzekļu vadītāji var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem, nenosakot 
tieši, kur autovadītājiem būtu jāpavada nedēļas atpūtas laiks.

Jāatzīmē, ka tiesību aktos ir noteiktas minimālās prasības un dalībvalstīs vai kolektīvajos, vai 
individuālajos darba līgumos var piemērot labvēlīgākus nosacījumus.

Kad 2002. un 2006. gadā beidzot tika pieņemti sociālās jomas noteikumi autotransporta 
nozarē, likumdevējs pēc plašām debatēm par dažādiem aspektiem un, ņemot vērā godīgu un 
efektīvu konkurenci, kā arī spēkā esošo sociālās jomas regulējumu, piemēroja proporcionālu 
pieeju. Komisija uzrauga šo noteikumu, kas stājās spēkā 2007. gadā, pareizu piemērošanu. 
Katru otro gadu tiek publicēti ziņojumi, kuros tiek izvērtēta noteikumu efektivitāte un 
apkopoti abu nozares pušu viedokļi. Turklāt vienādu noteikumu piemērošanu visā ES inter 
alia nodrošina ar komitoloģijas procedūru, kur sociālajiem partneriem ir novērotāja statuss.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/15/ΕK par darba laika organizēšanu 
personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002, 35. lpp.)


