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Temats: Lūgumraksts Nr. 0883/2011, ko iesniedza Portugāles organizācija 
„Motoristas da Patinter” (Patinter autotransporta vadītāji), par iespējamiem 
pārkāpumiem, ko pret kravu pārvadāšanas automobiļu vadītājiem pieļāvuši 
viņu attiecīgie darba devēji

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Organizācijas „Motoristas da Patinter” ir nosaukums autotransporta vadītāju grupai, kas 
vēlas palikt anonīma. Autotransporta vadītāji sūdzas par savu darba devēju — uzņēmumu 
„Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A.”, kas atrodas Mangualdē, 
Portugālē, apgalvojot, ka, pārstāvot minēto uzņēmumu, viņi ir spiesti sniegt pārvadāšanas 
pakalpojumus gan Portugālē, gan arī ārvalstīs un ka netiek nodrošināti nepieciešamie apstākļi 
saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz atpūtas laiku un samaksu, uz ko 
autotransporta vadītājiem, kā viņi apgalvo, ir tiesības. Autotransporta vadītāji apgalvo, ka 
baidās no darba devēja atriebības, piemēram, ka viņus atlaidīs no darba, un tāpēc viņi nav 
iesnieguši prasību valsts tiesās. Viņi lūdz Eiropas Savienības iestāžu palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisijas apsvērumi
Regulā (EK) Nr. 561/20061 paredzēti noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laiku, 
                                               
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) 
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pārtraukumiem un atpūtas laikiem profesionāliem transportlīdzekļa vadītājiem, lai saskaņotu 
konkurences apstākļus, uzlabotu darba apstākļus un garantētu ceļu satiksmes drošību. Turklāt 
Direktīva 2002/15/EK1 nosaka darba laika organizēšanas obligātās prasības personām, kas ir 
autotransporta apkalpes locekļi. 

Regulas (EK) Nr. 561/2006 10. panta 1. punkts aizliedz uz izpildi pamatotu atlīdzību 
autovadītājiem, kas saistīta ar pārvadāto kravu daudzumu vai nobraukto attālumu, ja šāda
atlīdzība var apdraudēt ceļu satiksmes drošību un/vai veicināt šīs regulas pārkāpumus. Valsts 
iestādēm ir jānodrošina, ka šos noteikumus ievēro visi attiecīgie autovadītāji un transporta 
uzņēmumi. 
Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka uzņēmums maksā algas pielikumu EUR 0,06 apmērā par 
katru nobraukto kilometru. Portugāles valsts izpildiestāžu pienākums ir veikt visaptverošus 
pārbaudes apmeklējumus uzņēmumos, lai konstatētu, vai uzņēmums ievēro attiecīgos ES 
noteikumus. Ja pārbaudes laikā izpildiestādes atklāj pārkāpumus un/vai pierādījumus, ka 
atlīdzība pamatojas uz nobrauktajiem kilometriem un apdraud ceļu satiksmes drošību, tām 
jāmaksā soda nauda, kā paredzēts valsts sodu sistēmā, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 561/2006 19. pantu. Ir jānorāda, ka saskaņā ar Komisijas Direktīvas 2009/5/EK2 šīs 
regulas 10. panta pārkāpums tiek uzskatīts par ļoti nopietnu pārkāpumu. 
Lūgumraksta iesniedzēji kritizē arī uzņēmuma darba modeļus un atalgojuma sistēmu. Kā viņi 
apgalvo, šāda darba organizācija liek tiem divas vai vairākas secīgas nedēļas nogales pēc 
kārtas, kā arī oficiālās brīvdienas pavadīt ārvalstīs, un par tām viņi nesaņem ne atalgojumu, ne 
virsstundu kompensācijas atvaļinājumu, ne piemaksu par pārtiku. 
Pienākumu regulāri atpūsties 45 stundas vismaz reizi divās nedēļās paredz Regula (EK) 
Nr. 561/2006, bet autovadītāju atpūtas vieta nav precizēta. Šīs regulas 8. pants paredz, ka 
autovadītājs var izmantot savu ikdienas atpūtas laiku un saīsināto iknedēļas atpūtas laiku 
transportlīdzeklī ārpus bāzes, ja tas ir stacionārs un tajā ir pienācīga guļamvieta. Tas, ka uz 
regulāro iknedēļas atpūtu neattiecas šis noteikums, norāda to, ka regulāro iknedēļas atpūtu 
nedrīkst izmantot transportlīdzeklī. 
Direktīvas 2002/15/EK 4. pants paredz, ka autotransporta apkalpes locekļu darba laiks 
nedrīkst pārsniegt 48 stundas nedēļā vidēji ne vairāk kā 4 mēnešus. Direktīvas 3. panta 
1. punktā ir piebilsts, ka „darba laiks” ir jebkāds laiks, kurā darba ņēmējs „nevar rīkoties brīvi 
un viņam jābūt savā darbstacijā, gatavam veikt parasto darbu ar konkrētu uzdevumu, kas 
saistīts ar dežūru,… vai saskaņā ar vispārīgiem nosacījumiem, par ko vienojas sarunās starp 
sociālajiem partneriem un/vai saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem”. Tomēr saskaņā ar 
direktīvas 3. panta a) punktu, neskarot valsts tiesību aktus vai vienošanos ar sociālajiem 
partneriem, pārtraukuma laiks un atpūtas laiks, kā arī darbgatavības laiks tiek izslēgts no 
darba laika. 

Direktīvas 2002/15/EK 7. pants paredz, ka saskaņā ar valstu normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai līgumiem starp darba devējiem un darba ņēmējiem 

                                                                                                                                                  
Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu 
personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).
2 Komisijas 2009. gada 30. janvāra Direktīva 2009/5/EK, ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par obligātajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 3820/85 un (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām 
autotransporta jomā (OV L 29, 31.1.2009., 45. lpp.).
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autovadītājiem dalībvalstis nodrošina kompensāciju par nakts darbu, ja šāda kompensācija 
neapdraud ceļu satiksmes drošību. Tomēr direktīva neattiecas uz obligātajiem ikdienas vai 
iknedēļas atpūtas laikiem, bet uz tiem attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006. 
Saskaņā ar LESD 153. pantu atalgojuma likmes neietilpst ES darba tiesību aktos un tāpēc par 
to lemj katra ES dalībvalsts.
Turklāt attiecībā uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā ES līmenī 
Pamatdirektīva 89/391/EEK, kas ir galvenais tiesību akts šajā jomā, nosaka vispārīgos 
principus arodriska novēršanai, drošības un veselības aizsardzībai, riska un nelaimes gadījuma 
faktoru likvidēšanai un darba ņēmēju informēšanai, konsultācijām un apmācībai. Tā pieprasa 
darba devējam novērtēt visus riskus, kas saistīti ar darba ņēmēju drošību un veselības 
aizsardzību darbā, lai ieviestu risku mazinošus līdzekļus un nodrošinātu atbilstošu 
aizsardzību. Tādēļ konkrētās situācijās līdzekļu izvēle atkarīga no risku novērtējuma. Šī 
direktīva attiecas uz visām darbības jomām.
Secinājums

Visām ES dalībvalstīm jānodrošina, ka valsts tiesību akti aizsargā tiesības, kas noteiktas 
iepriekšminētajās ES direktīvās par darba laiku un drošību un veselības aizsardzību darbā. 
Lūgumraksta iesniedzējiem šajos jautājumos ir jāsazinās ar valsts kompetentajām iestādēm, ja 
viņi uzskata, ka viņu darba devējs pārkāpj darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības 
darbā noteikumus. Šīm iestādēm ir lielākas iespējas izmeklēt šo lietu, ņemot vērā tās faktiskos 
apstākļus un valsts tiesību normas. 

                                               
1 Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba 
ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.


