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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

18.12.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0711/2012, ko advokātu biroja „Kancelaria Prawne Viggen” 
vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Mariysz Miasko, par dažu normu 
interpretāciju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1071/2009, 
ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās 
darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pārstāvot iepriekš minēto advokātu biroju, kas sniedz juridiskās konsultācijas transporta 
uzņēmumiem, lūgumraksta iesniedzējs izsaka šaubas par dažu normu interpretāciju Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par 
autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 
96/26/EK. Viņš apgalvo, ka ir grūti saprast, uz kuru no šiem diviem tiesību aktiem attiecas 
atsauces regulas tekstā, un tādēļ aicina veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šo 
trūkumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Regulas (EK) Nr. 1071/20091 IV pielikumā ir ietverts saraksts ar vissmagākajiem ES 
noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā autopārvadātājs var zaudēt labu reputāciju saskaņā ar 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus 
noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 
96/26/EK (OV L 300. 14.11.2009., 51. lpp.).
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šīs regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka IV pielikuma formulējums, jo īpaši 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir neskaidrs un ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 561/20061 attiecīgajiem 
noteikumiem; tas traucē ES tiesību aktu pareizu piemērošanu.

Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. pantā attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāja profesijai ir 
paredzēti nosacījumi, kas jāpilda uzņēmumiem un pārvadājumu vadītājiem, lai atbilstu 
prasībai par labu reputāciju. Vissmagākie ES noteikumu pārkāpumi, kas uzskaitīti regulas 
IV pielikumā, attiecas uz dažādiem ceļu transporta nozares ES tiesību aktiem. Tiesību akti nav 
konkrēti norādīti ne pielikumā, ne arī regulas tekstā. 
Tomēr pēc IV pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunkta formulējuma var saprast, ka 
pārkāpumi saistīti ar attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumiem par 
transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem.

Faktiski, pat ja IV pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunkta formulējumā nav precīzi atkārtoti 
Regulas (EK) Nr. 561/2006 6. panta 1.–3. punkta termini, tajā izmantotie termini jāinterpretē 
attiecīgo pantu kontekstā. Tāpēc IV pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā lietotais izteiciens, 
proti, sešu dienu maksimālais vadīšanas laiks jāsaprot kā maksimālais 56 stundu vadīšanas 
laiks nedēļā, bet divu nedēļu laikposma maksimālais vadīšanas laiks attiecas uz kopējā 
uzkrātā vadīšanas laika maksimālajām 90 stundām jebkuru divu secīgu nedēļu laikā. Tādēļ, ja 
kāds no šiem diviem vadīšanas laika ierobežojumiem tiek pārsniegts par 25 % vai vairāk, 
pārsniegums jāaprēķina, pamatojoties uz 56 un 90 stundu robežlaiku.

Saskaņā ar šo pašu pieeju IV pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētais maksimālais 
ikdienas vadīšanas laiks attiecas uz 9 stundu (vai 10 stundu ne biežāk kā 2 reizes nedēļā) 
ikdienas vadīšanas robežlaiku, nevis uz daļu no ikdienas vadīšanas laika līdz obligātajam 
pārtraukumam, kas vadītājam jāņem pēc maksimāli 4,5 stundu vadīšanas. Tas izriet no 
ikdienas vadīšanas laika definīcijas, kura sniegta Regulas (EK) Nr. 561/2006 4. panta 
k) punktā un saskaņā ar kuru „„transportlīdzekļa ikdienas vadīšanas laiks” nozīmē kopējo 
uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laiku starp viena ikdienas atpūtas laikposma beigām un 
otra ikdienas atpūtas laikposma sākumu, vai starp ikdienas atpūtas laikposmu un iknedēļas 
atpūtas laikposmu”.

Vienīgais jaunais elements IV pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, kas nav paredzēts Regulā 
(EK) Nr. 561/2006, ir 4,5 stundas ilgais nepārtrauktais atpūtas laikposms, kurš (ja tas netiek 
ievērots) kopā ar maksimālā ikdienas vadīšanas laikposma pārsniegšanu par 50 % vai vairāk 
ietilpst vissmagāko pārkāpumu kategorijā. Ja vadītājs paņem vismaz 4,5 stundas ilgu 
nepārtrauktu atpūtas laikposmu, tad ikdienas vadīšanas laika pārsniegšana par 50 % vai vairāk 
netiek uzskatīta par vissmagāko pārkāpumu.

Secinājums

                                               
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, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 
1. lpp.).
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Regulas (EK) Nr. 1071/2009 IV pielikumā ir ietverts saraksts ar vissmagākajiem 
pārkāpumiem, kuru rezultātā var zaudēt labu reputāciju. Šie pārkāpumi ir noteikti, atsaucoties 
uz noteikumiem, kas paredzēti transporta nozares ES tiesību aktu dažādās daļās, un 
jāinterpretē šo noteikumu kontekstā. Jo īpaši tas attiecas uz tiesību aktu pārkāpumiem saistībā 
ar transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem, kas 
minēti šā pielikuma 1. punktā un kas skaidri atsaucas uz attiecīgajām definīcijām Regulā (EK) 
Nr. 561/2006.


