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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0632/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Harald Dittes, 
par ierobežojumiem, ko paredz Padomes Regula (EEK) Nr. 881/92 un Padomes 
Regula (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi 
starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka smago automašīnu šoferi, kas ir trešo valstu pilsoņi, bet 
kādas ES dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, var strādāt tikai ar vadītāja atestātu, ko izsniedzis 
ES transportuzņēmējs, kam ir Kopienas atļauja un kura pakļautībā viņi strādā. Tādējādi trešo 
valstu valstspiederīgajiem ir liegta iespēja atrast darbu, izmantojot pagaidu darba aģentūras, 
kuras specializējušās šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka smago automašīnu šoferi, kas ir trešo valstu pilsoņi, bet 
kādas ES dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, var strādāt tikai ar vadītāja atestātu, ko izsniedzis 
ES transportuzņēmējs, kam ir Kopienas atļauja un kura pakļautībā viņi strādā. Viņš apgalvo, 
ka tādējādi trešo valstu valstspiederīgajiem ir liegta iespēja atrast darbu, izmantojot pagaidu 
darba aģentūras, kuras specializējušās šajā jomā.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Vadītāja atestāts ir pierādījums tam, ka vadītājs, kurš ir trešās valsts valstspiederīgais, tiek 
likumīgi nodarbināts Eiropas Savienībā. Saskaņā ar 3. panta 1. punktu Regulā (EEK) 
Nr. 881/921 starptautiskie kravu autopārvadājumi veicami ar Kopienas atļauju un ar vadītāja 
atestātu, ja vadītājs ir trešās valsts pilsonis. Saskaņā ar šī panta 3. punktu vadītāja atestātu 
dalībvalsts saskaņā ar 6. pantu izsniedz visiem pārvadātājiem,
- kuriem ir Kopienas atļauja,
- kuri šajā dalībvalstī likumīgi nodarbina vadītājus, kas ir trešo valstu pilsoņi, vai likumīgi 
izmanto vadītājus, kuri ir trešo valstu pilsoņi, kas ir viņu rīcībā saskaņā ar šajā dalībvalstī 
izstrādātiem nodarbinātības un arodmācību nosacījumiem:
- normatīvos vai administratīvos aktos un attiecīgā gadījumā
- koplīgumos saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts noteikumiem.

Attiecībā uz vadītāja atestāta izsniegšanu minētās regulas 6. pantā noteikts, ka vadītāja 
atestātu izsniedz tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, 
pēc Kopienas atļaujas turētāja lūguma vadītājiem, kas ir trešo valstu pilsoņi, kurus Kopienas 
atļaujas turētājs likumīgi nodarbina vai kuri ir nodoti tā rīcībā saskaņā ar normatīviem vai 
administratīviem aktiem un attiecīgā gadījumā koplīgumiem, saskaņā ar šās dalībvalsts 
vadītāju nodarbinātības un arodmācību nosacījumiem, ko piemēro šajā dalībvalstī.

Secinājums

No Regulas (EEK) Nr. 881/92 noteikumiem izriet, ka vadītāja atestātu izsniedz pēc 
pārvadātāja uzņēmuma, kas nodarbina vadītāju, kurš ir trešās valsts valstspiederīgais, vai kā 
rīcībā šāds vadītājs ir nodots, lūguma, nevis pēc pagaidu darba aģentūras lūguma, kā pauž 
lūgumraksta iesniedzējs. Regulas 6. pantā izmantotais formulējums „nodoti tā rīcībā” īpaši 
paredz gadījumus, kad pagaidu darba aģentūra nodarbina vadītāju un pēc tam nodod to 
pārvadātāja uzņēmuma rīcībā. Tā kā šajā ziņā iebildumu nav, Komisija neapzinās nekādas 
problēmas attiecībā uz vadītāja atestātu izsniegšanu pārvadātāja uzņēmumiem, kas likumīgi 
nodarbina vadītājus no trešām valstīm, izmantojot pagaidu darba aģentūras, kā to paredz 
tiesību akti.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Atbildē uz Komisijas paziņojumu lūgumraksta iesniedzējs joprojām sūdzas par spēkā esošo 
likumu un vēlas, lai tas tiktu grozīts tādā veidā, ka autovadītāja atestātu varētu izdot ne tikai 
pārvadātājiem, bet arī pagaidu darba aģentūrām.

                                               
1 Padomes 1992. gada 26. marta Regula (EEK) Nr. 881/92 par piekļuvi Kopienas kravu 
autopārvadājumu tirgum, ja pārvadājumus veic uz dalībvalsts teritoriju vai no tās, vai arī 
šķērsojot vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju (OV L 95, 9.4.1992., 1. lpp.). No 2011. gada 
4. decembra šo regulu aizstās ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra 
Regulu (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko 
kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.), kurā iekļauti tādi paši 
noteikumi par vadītāja apliecību kā Regulā (EEK) Nr. 881/92.
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Lūgumraksta iesniedzējs nenorāda nekādu jaunu informāciju. Ir skaidrs, ka viņš izprot 
attiecīgos normatīvos noteikumus, taču tie viņu neapmierina, un viņš vēlas, lai šos noteikumus 
grozītu tādā veidā, kas palielinātu pagaidu darba aģentūru elastīgumu un tās varētu pieņemt 
darbā autovadītājus, kuri ir citu valstu, nevis ES dalībvalstu pilsoņi, kā arī tiktu paātrināta 
procedūra, ar ko pārvadātāji pieņem darbā šādus autovadītājus. 

Attiecīgos normatīvos tiesību aktus pieņēma Eiropas Parlaments un Ministru padome, 
uzskatot, ka ir jāievieš arī autovadītāja atestāts, lai dalībvalstis varētu efektīvi pārbaudīt to, vai 
trešo valstu autovadītāji tiek likumīgi nodarbināti un vai viņi veic par attiecīgo transporta 
operāciju atbildīgā pārvadātāja uzdevumus. Autovadītāja atestāta mērķis ir veicināt taisnīgu 
darba apstākļu nodrošināšanu ES autovadītājiem, un atbilstīgi normatīvās kārtības 
noteikumiem likumdevēji ir nolēmuši, ka autovadītāju atestāti vienmēr ir jāizsniedz tieši 
pārvadātājiem.

Līdz ar to Komisija neplāno grozīt spēkā esošos tiesību aktus.


