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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.    /2004

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir i� dalies keičiantis

Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsi�velgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsi�velgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsi�velgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos2,

                                                
1 OL C 221, 2002 9 17, p. 19.
2 2003 m. sausio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 38 E, 2004 2 12, p. 152), ... Tarybos

bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... Europos Parlamento pozicija
(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Kelių transporto srityje, 1985 m. gruod�io 20d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3820/85 dėl

tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo1 siekiama sudaryti

vienodas konkurencijos sąlygas tarp sausumos transporto rū�ių, ypač kelių transporto

sektoriuje, bei pagerinti darbo sąlygas ir saugų eismą keliuose. �iose srityse pasiekta

pa�anga turėtų būti įtvirtinama ir plečiama.

(2) 2002 m. kovo 11d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/15/EB dėl asmenų,

kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo2 reikalaujama, kad

valstybės narės priimtų priemones, ribojančias maksimalų mobilių darbuotojų savaitės darbo

laiką.

(3) Visose valstybėse narėse i�kilo sunkumų bandant vienodai ai�kinti, taikyti, vykdyti ir

kontroliuoti tam tikras Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatas dėl vairavimo trukmės,

pertraukų ir poilsio trukmės taisyklių kelių transporto vairuotojams, dalyvaujantiems

nacionaliniame ir tarptautiniame kelių eisme Bendrijoje, kadangi �ios nuostatos

suformuluotos nepakankamai ai�kiai.

(4) Pageidautina, kad �ios nuostatos būtų vykdomos veiksmingai ir vienodai, nes tai leistų

pasiekti jų tikslus ir nesudaryti blogos nuomonės apie taisyklių taikymą. Todėl būtinos

ai�kesnės ir paprastesnės taisyklės, kurias kelių transporto pramonė ir vykdomosios

agentūros galėtų lengviau suprasti, ai�kinti ir taikyti.

                                                
1 OL L 370, 1985 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir

Tarybos direktyva 2003/59/EB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4).
2 OL L 80, 2002 3 23, p. 35.
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(5) �iame reglamente numatytos priemonės dėl darbo sąlygų neturėtų pa�eisti darbdavių ir

darbuotojų teisės kolektyvinėse derybose ar kitokiu būdu numatyti darbuotojams

palankesnes nuostatas.

(6) Pageidautina ai�kiai apibrė�ti �io reglamento taikymo sritį, patikslinant įtrauktų transporto

priemonių kategorijas.

(7) �is reglamentas turėtų būti taikomas ve�imui keliais vien tik Bendrijos viduje arba tarp

Bendrijos, �veicarijos ir Europos ekonominės erdvės susitarimo �alių.

(8) 1970 m. liepos 1 d. Europos susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipa�ų, va�inėjančių

tarptautiniais mar�rutais, darbo (AETR) su pakeitimais nuostatos ir toliau turėtų būti

taikomos krovinių ir keleivių ve�imui keliais transporto priemonėmis, registruotomis bet

kurioje valstybėje narėje ar �alyje, kuri yra AETR �alis, visai kelionei, kai kelionė yra tarp

Bendrijos ir trečiosios �alies, i�skyrus �veicariją ir �alių, kurios yra Europos ekonominės

erdvės susitarimo �alys, arba per tokią �alį.

(9) Tais ve�imo keliais atvejais, kai transporto priemonės yra registruotos trečiojoje �alyje, kuri

nėra AETR �alis, AETR nuostatos turėtų būti taikomos tik tai kelionės daliai, kurios metu

transporto priemonė vyksta per Bendriją ar �alis, kurios yra AETR susitarimo �alys.
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(10) Kadangi �io reglamento taikymo sritis apima AETR susitarimo dalyką,  Bendrija turi

įgaliojimus derėtis ir sudaryti susitarimą.

(11) Kai pakeitus Bendrijos vidaus taisykles �ioje srityje  būtina atitinkamai pakeisti ir AETR

nuostatas, valstybės narės turėtų imtis bendrų veiksmų, kad toks AETR pakeitimas pagal jo

nuostatas būtų padarytas kuo greičiau.

(12) I�imčių sąra�as turėtų būti atnaujintas, kad atspindėtų kelių transporto pasiekimus per

pastaruosius devyniolika metų.

(13) Siekiant palengvinti ai�kinimą ir u�tikrinti vienodą �io reglamento taikymą, turėtų būti

pateikiami pilni visų pagrindinių sąvokų apibrė�imai. �iame reglamente pateikta �savaitės�

sąvoka neturėtų kliudyti vairuotojui pradėti darbą bet kurią savaitės dieną.

(14) Siekiant u�tikrinti efektyvų vykdymą, būtina, kad atitinkamos institucijos, atlikdamos

tikrinimus keliuose bei po pereinamojo laikotarpio, galėtų įsitikinti, kad patikrinimo dieną ir

per ankstesnes 28 dienas buvo tinkamai laikomasi vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių.

(15) Reikia i�ai�kinti ir supaprastinti pagrindines vairavimo trukmės taisykles, kad jos būtų

vykdomos efektyviai ir vienodai, naudojant skaitmeninius tachografus, kaip nurodyta  1985

m. gruod�io 20 d. Tarybos reglamente (EEB) 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse

naudojamų tachografų1 ir �iame reglamente. Be to, per nuolatinį komitetą valstybių narių

vykdomosios institucijos turėtų siekti bendro sutarimo dėl �io reglamento įgyvendinimo.

                                                
1 OL L 370, 1985 12 31, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu

(EB) Nr. 432/2004 (OL L 71, 2004 3 10, p. 3).
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(16) Paai�kėjo, kad vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 taisyklėmis galima sudaryti

tokį kasdienio vairavimo trukmės ir pertraukų grafiką, kuris leid�ia vairuotojui vairuoti per

ilgai be pilnos pertraukos, taip sukeliant pavojų saugiam eismui keliuose ir pabloginant

vairuotojo darbo sąlygas. Todėl būtina u�tikrinti, kad skiriančių pertraukų eili�kumas būtų

i�dėstytas taip, kad būtų i�vengta piktnaud�iavimo.

(17) �io reglamento tikslas � pagerinti socialines sąlygas darbuotojams, kuriems jis taikomas,

taip pat bendrai pagerinti saugų eismą keliuose. To i� esmės siekiama nuostatomis,

susijusiomis su maksimalia vairavimo trukme per dieną, per savaitę ir per dvi savaites i�

eilės, nuostata, kuri įpareigoja suteikti vairuotojui reguliarų savaitės trukmės poilsį

ma�iausiai kartą per kiekvieną dviejų i� eilės savaičių trukmės laikotarpį, ir nuostatomis,

kurios nurodo, kad jokiomis aplinkybėmis dienos poilsio laikotarpis negali būti trumpesnis

nei nepertraukiamas devynių valandų trukmės laikotarpis. Kadangi tos nuostatos garantuoja

pakankamą poilsį, ir atsi�velgiant į pastarųjų metų vykdymo praktikos patirtį, sistema

sutrumpėjusiai kasdienio poilsio trukmei kompensuoti daugiau nebereikalinga.

(18) Daugelyje kelių transporto operacijų Bendrijoje dalyje kelionės naudojamas keltas ar

gele�inkelis. Todėl �iems procesams turėtų būti numatytos ai�kios, atitinkamos nuostatos,

susijusios su kasdienio poilsio laikotarpiais ir pertraukomis.

(19) Kadangi padidėjo tarpvalstybinis krovinių ir keleivių ve�imas, saugiam eismui keliuose ir

patikrinimų keliuose bei įmonėse sustiprinimui pageidautina apimti kitose valstybėse narėse

ar trečiosiose �alyse nustatytus vairavimo trukmės, poilsio ir pertraukų laikotarpius bei

nustatyti, ar atitinkamų taisyklių visi�kai ir tinkamai laikomasi.
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(20) Transporto įmonių atsakomybė turėtų būti taikoma bent jau toms transporto įmonėms,

kurios yra juridiniai ar fiziniai asmenys, ir neturėtų pa�alinti  procesinių veiksmų prie�

fizinius asmenis, kurie yra �io reglamento nuostatų pa�eidimų kaltininkai, kurstytojai ar

bendrininkai, galimybės.

(21) Būtina, kad keliose transporto įmonėse dirbantys vairuotojai kiekvienai i� jų pateiktų

pakankamai informacijos, kad įmonė galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal �į

reglamentą.

(22) Siekiant skatinti socialinę pa�angą ir pagerinti saugų eismą keliuose,  kiekviena valstybė

narė turėtų i�laikyti savo teisę priimti tam tikras atitinkamas priemones.

(23) Nacionalinės i�imtys turėtų atspindėti kelių transporto sektoriaus pokyčius ir apsiriboti tik

tomis dalimis, kurios �iuo metu nepatiria konkurencinio spaudimo.

(24) Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles transporto priemonėms, teikiančioms keleivių

ve�imo reguliariais reisais paslaugas, kai kelionės mar�rutas yra ne ilgesnis kaip 50 km. �ios

taisyklės turėtų atitinkamai apsaugoti, kad nebūtų pa�eid�iama leid�iama vairavimo trukmė

bei privalomi poilsio ir pertraukų laikotarpiai.

(25) Kad nuostatos būtų vykdomos veiksmingai, pageidautina, jog visos �alies ir tarptautiniais

reguliariais reisais teikiamos keleivių ve�imo paslaugos būtų tikrinamos naudojant

standartinę registravimo įrangą.
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(26) Valstybės narės turėtų nustatyti u� �io reglamento pa�eidimus taikytinų sankcijų taisykles ir

u�tikrinti, kad jos būtų vykdomos. �ios sankcijos turi būti efektyvios, proporcingos,

atgrasančios ir nediskriminuojančios. Į bendras priemonių, kurias gali taikyti valstybės

narės, grupę taip pat turėtų būti įtraukta galimybė sulaikyti transporto priemonę, kai

nustatomi rimti pa�eidimai. �io reglamento nuostatos, susijusios su sankcijomis ar

procesiniais veiksmais, neturėtų turėti poveikio nacionalinėms taisyklėms, nustatančioms

įrodinėjimo na�tą.

(27) Siekiant ai�kaus ir veiksmingo vykdymo pageidautina u�  �io reglamento pa�eidimus

u�tikrinti vienodas nuostatas transporto įmonių ir vairuotojų atsakomybei. Priklausomai nuo

valstybių narių �i atsakomybė gali pasireik�ti baud�iamosiomis, civilinėmis ar

administracinėmis sankcijomis.

(28) Kadangi �io reglamento tikslo, t.y. nustatyti ai�kias bendras vairavimo trukmės ir poilsio

laikotarpių taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl suderintų

veiksmų poreikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5

straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame

straipsnyje nustatytą proporcingumo principą �iuo reglamentu nevir�ijama to, kas būtina

nurodytam tikslui pasiekti.

(29) �iam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m.

bir�elio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1.

                                                
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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(30) Siekiant i�ai�kinti konkrečias transporto įmonių ir vairuotojų pareigas, taip pat skatinti

teisinį tikrumą bei palengvinti reikalavimų dėl vairavimo ir poilsio laikotarpių trukmės

vykdymą per patikrinimus keliuose, Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 turėtų būti i� dalies

pakeistas.

(31) Siekiant u�tikrinti teisinį tikrumą dėl naujos skaitmeninių tachografų įdiegimo datos ir

vairuotojų kortelės tinkamumo, Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 taip pat turėtų būti i� dalies

pakeistas.

(32) Dėl ai�kumo ir racionalumo, Reglamentas (EEB) Nr. 3820/1985 turėtų būti panaikintas ir

pakeistas �iuo reglamentu,

PRIĖMĖ �Į REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Įvadinės nuostatos

1 straipsnis

Siekiant suderinti konkurencijos sąlygas tarp sausumos transporto rū�ių, ypač kelių transporto

sektoriuje, bei pagerinti darbo sąlygas ir saugų eismą keliuose, �is reglamentas nustato vairavimo

trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių taisykles vairuotojams, ve�antiems keleivius ir krovinius

keliais. �iuo reglamentu taip pat siekiama skatinti valstybių narių stebėsenos ir vykdymo praktikos

bei kelių transporto pramonės darbo pagerėjimą.
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2 straipsnis

1. �is reglamentas taikomas ve�ant keliais:

(a) krovinius,  kai maksimalus leistinas transporto priemonės svoris kartu su priekaba ar

puspriekabe vir�ija 3,5 tonos; arba

(b) keleivius transporto priemonėmis,  kurios pagal savo konstrukciją gali ve�ti daugiau kaip

devynis asmenis, įskaitant vairuotoją, arba yra tam pritaikytos tai nuolatos daryti, ir yra

naudojamos būtent �iam tikslui.

2. Nepriklausomai nuo to, kurioje �alyje yra registruota transporto priemonė, �is reglamentas

taikomas ve�imui keliais:

(a) tik Bendrijoje; ir

(b) tarp Bendrijos, �veicarijos ir Europos ekonominės erdvės susitarimo �alių.

3. Tarptautinėms kelių transporto operacijoms, i� dalies vykdomoms u� 2 dalyje minėtų

teritorijų ribų, vietoje �io reglamento yra taikomas Europos susitarimas dėl kelių transporto

priemonių ekipa�ų, va�inėjančių tarptautiniais mar�rutais, darbo (AETR),  kai jos vykdomos:

(a) transporto priemonėmis, registruotomis Bendrijoje ar �alyse, kurios yra AETR susitarimo

�alys, visai kelionei;
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(b) transporto priemonėmis, registruotomis trečiojoje �alyje, kuri nėra AETR susitarimo �alis, tik

tai kelionės daliai, kurios metu transporto priemonė vyksta per Bendrijos ar �alių, kurios yra

AETR susitarimo �alys, teritoriją.

3 straipsnis

�is reglamentas netaikomas ve�imui keliais:

a) transporto priemonėmis, ve�ančiomis keleivius reguliariais reisais, nevir�ijančiais 50

kilometrų;

b) transporto priemonėmis, kurių maksimalus leistinas greitis nevir�ija 30 kilometrų per valandą;

c) transporto priemonėmis, kurias naudoja ar be vairuotojo nuomojasi ir kontroliuoja

ginkluotosios pajėgos, civilinė gynyba, ugniagesiai ir u� vie�osios tvarkos palaikymą

atsakingos pajėgos, kai ve�ama vykdant �ioms tarnyboms paskirtas u�duotis;

d) transporto priemonėmis, naudojamomis esant kriti�koms padėtims ar vykdant gelbėjimo

darbus;

e) specializuotomis medicinos tikslams skirtomis transporto priemonėmis;

f) specializuotomis avarinėmis transporto priemonėmis, dirbančiomis 100 km spinduliu nuo

savo nuolatinės transporto priemonės laikymo vietos;
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g) transporto priemonėmis, kurios i�bandomos keliuose turint tikslą jas techni�kai patobulinti,

remontuoti ar techni�kai pri�iūrėti, taip pat naujomis ar suremontuotomis, bet nepradėtomis

naudoti transporto priemonėmis;

h) transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių maksimalus leistinas svoris nevir�ija 7,5 t,  ir

kroviniai ve�ami ne komerciniais tikslais;

i) komercinėmis transporto priemonėmis, pagal valstybės narės, kurioje yra va�iuojama,

įstatymus turinčiomis istorinį statusą, ir kurios yra naudojamos nekomerciniam keleivių ar

krovinių ve�imui.

4 straipsnis

�iame reglamente taikomos �ios sąvokos:

a) �ve�imas keliais� � bet kokia pakrautos ar nepakrautos transporto priemonės kelionė, kai

keleiviai ar kroviniai per visą kelionę ar jos dalį ve�ami visuomeniniam naudojimui skirtais

keliais;

b) �transporto priemonė�� tai motorinė transporto priemonė, vilkikas, priekaba ar puspriekabė

arba �ių transporto priemonių junginys, kuris toliau apibrė�iamas taip:

- �motorinė transporto priemonė� � tai bet kokia keliais va�iuojanti mechaninė savaeigė

transporto priemonė, kuri yra kitokia nei nuolatos gele�inkelio bėgiais va�iuojanti

transporto priemonė, įprastai naudojama keleiviams ir kroviniams ve�ti;
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- �vilkikas� �  tai bet kokia keliais va�iuojanti mechaninė savaeigė transporto priemonė,

kuri yra kitokia nei nuolatos gele�inkelio bėgiais va�iuojanti transporto priemonė,

specialiai sukurta vilkti, stumti ar ve�ti priekabas, puspriekabes, įrenginius ar ma�inas;

- �priekaba� � tai transporto priemonė, suprojektuota taip, kad ją būtų galima sujungti su

motorine transporto priemone ar vilkiku;

- �puspriekabė� � tai priekaba, neturinti priekinės a�ies ir sujungiama taip, kad did�ioji

jos pačios ir krovinio svorio dalis tenka vilkikui ar motorinei transporto priemonei;

c) �vairuotojas� � tai asmuo, vairuojantis transporto priemonę net ir trumpą laiką arba ve�amas

transporto priemonėje, kad prireikus galėtų ją vairuoti;

d) �pertrauka� � tai laikotarpis, kurio metu vairuotojas nevairuoja ar nedirba kitų darbų, ir kuris

naudojamas tik jėgoms atgauti;

e) �kiti darbai� � tai visa veikla, Direktyvos 2002/15/EB 3 straipsnio a punkte apibrė�ta kaip

darbo laikas, i�skyrus �vairavimą�, taip pat bet koks darbas tam pačiam ar kitam darbdaviui,

atliekamas transporto sektoriuje ar u� jo ribų;

f) �poilsis� � tai nepertraukiamas laiko tarpas, per kurį vairuotojas gali laisvai disponuoti savo

laiku;

g) �kasdienio poilsio laikotarpis� � tai kasdienis laiko tarpas, per kurį vairuotojas  gali laisvai

disponuoti savo laiku, apimantis �reguliarų kasdienio poilsio laikotarpį� arba �sutrumpintą

kasdienio poilsio laikotarpį�:
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- �reguliarus kasdienio poilsio laikotarpis� � tai nepertraukiamas ma�iausiai 11 valandų

poilsio laikotarpis. Kaip alternatyva, �is reguliarus kasdienio poilsio laikotarpis gali būti

i�skiriamas į du laikotarpius, kai vienas yra ma�iausiai 3 valandų nepertraukiamas

laikotarpis, o kitas � ma�iausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis;

- �sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis� � ma�iausiai 9 valandų, bet trumpesnis nei

11 valandų, nepertraukiamas poilsio laikotarpis;

h) �kassavaitinio poilsio laikotarpis� � tai kassavaitinis laiko tarpas, per kurį vairuotojas  gali

laisvai disponuoti savo laiku, apimantis �reguliarų kassavaitinio poilsio laikotarpį� arba

�sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį�:

- �reguliarus kassavaitinio poilsio laikotarpis� � tai ma�iausiai 45 valandų

nepertraukiamas poilsio laikotarpis;

- �sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis� � ma�esnis nei 45 valandų

nepertraukiamas poilsio laikotarpis, kuris, laikantis 8 straipsnio 6 dalyje nustatytų

sąlygų, gali būti sutrumpintas iki minimalaus 24 i� eilės einančių valandų laikotarpio;

i) �savaitė� � laikas nuo pirmadienio 00.00 valandų iki sekmadienio 24.00 valandos;

j)  �kasdienio vairavimo trukmė� � tai visas bendras vairavimo laikas nuo vieno kasdienio

poilsio laikotarpio pabaigos iki kito kasdienio poilsio laikotarpio prad�ios arba tarp kasdienio

poilsio laikotarpio ir kassavaitinio poilsio laikotarpio;
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k) �kassavaitinio vairavimo trukmė� � tai visas bendras savaitės vairavimo laikas;

l) �maksimalus leistinas svoris� �  tai visi�kai sukomplektuotos transporto priemonės

maksimalus leistinas darbinis svoris;

m) �reguliariais reisais teikiamos keleivių ve�imo paslaugos� � tai �alyje ar tarptautiniu mastu

teikiamos paslaugos, kaip apibrė�ta 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB)

Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių ve�imo tolimojo susisiekimo ir miesto

autobusais taisyklių1 2 straipsnyje;

n) �darbas su porininkais� � tai padėtis, kai vairuodamas transporto priemonę vairuotojas dirba

su porininkais, jeigu vairavimo laikotarpiais tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpių paeiliui

arba tarp kasdienio poilsio laikotarpio ir kassavaitinio poilsio laikotarpio transporto

priemonėje yra bent jau dar vienas (kitas) vairuotojas jai vairuoti. Pirmą darbo su porininkais

valandą kitam vairuotojui ar vairuotojams dalyvauti nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jų

dalyvavimas privalomas;

o) �transporto įmonė� � tai fizinis ar juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti pelno ar

ne pelno bendrovė ar asmenų grupė, arba oficiali įstaiga, turinti savaranki�ką juridinio asmens

statusą arba priklausanti �į statusą turinčiai institucijai, kurios u�siima ve�imu keliais samdos

pagrindais ir u� atlygį arba savo sąskaita;

p) �Vairavimo trukmė� �  tai bendra vairavimo trukmė nuo tada, kai vairuotojas pradeda vairuoti

po poilsio laikotarpio ar reguliuojamosios pertraukos iki kito poilsio laikotarpio ar

reguliuojamosios pertraukos. Vairavimo trukmė gali būti nepertraukiama arba pertraukiama;

q) �Reguliuojamoji pertrauka� �  tai ma�iausiai 15 minučių pertrauka, kuri, priklausomai nuo

bendros vairavimo trukmės reguliuojamosios pertraukos prad�ioje, sudaro po 5 minutes nuo

pusės valandos bendros vairavimo trukmės, ar jos dalies.

                                                
1 OL L 74, 1992 3 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m.

Stojimo aktu.
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II SKYRIUS

Ekipa�as, vairavimo trukmė, pertraukos ir poilsio laikotarpiai

5 straipsnis

1. Minimalus pagrindinio vairuotojo am�ius turi būti 18 metų.

2. Minimalus antrojo vairuotojo am�ius turi būti 18 metų. Tačiau valstybės narės minimalų

antrojo vairuotojo am�ių gali suma�inti iki 16 metų, jeigu:

(a) ve�imas keliais vykdomas vienoje valstybėje narėje 50 kilometrų spinduliu nuo nuolatinės

transporto priemonės laikymo vietos, įskaitant ir vietines administracines teritorijas, kurių

centrai yra tame spindulyje;

(b) ma�inama dėl profesinio mokymo; ir

(c) laikomasi valstybės narės nacionalinėse taisyklėse nustatytų priėmimo į darbą am�iaus ribų.

6 straipsnis

1. Kasdienio vairavimo trukmė negali vir�yti 9 valandų.
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Tačiau ne daugiau kaip du kartus per tą pačią savaitę kasdienio vairavimo trukmė gali būti pailginta

daugiausiai iki 10 valandų.

2. Kassavaitinio vairavimo trukmė negali vir�yti 56 valandų ir maksimalios savaitės darbo laiko

trukmės, nustatytos Direktyvoje 2002/15/EB.

3. Bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali vir�yti 90 valandų.

4. Kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmė apima visą vairavimo trukmę Bendrijos ar

trečiosios �alies teritorijoje.

5. Laikotarpius, apibrė�tus 4 straipsnio e punkte, taip pat laikotarpius, praleistus vairuojant

transporto priemonę, naudojamą komercinėms operacijoms, kurioms netaikomas �is reglamentas,

vairuotojas turi įregistruoti kaip �kitus darbus�, taip pat jis turi įregistruoti visus �buvimo darbe�

laikotarpius, apibrė�tus Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 3 dalies c punkte, nuo savo

paskutinio  kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio. �is įra�as arba atliekamas ranka

registracijos lape ar spaudinyje, arba įvedamas panaudojant tachografo rankinio įvedimo

mechanizmą.

7 straipsnis

Po keturių su puse valandų vairavimo vairuotojas, jeigu jis neima poilsio laikotarpio, turi daryti ne

trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką.
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Minimali kiekvieną galimą vairavimo trukmę atitinkanti reguliuojamoji pertrauka yra nustatyta

toliau pateikiamoje lentelėje.

Vairavimo trukmė Minimali reguliuojamoji pertrauka

0 - 90 minučių 15 minučių

91 - 120 minučių 20 minučių

121 - 150 minučių 25 minučių

151 - 180 minučių 30 minučių

181 - 210 minučių 35 minučių

211 - 240 minučių 40 minučių

241 - 270 minučių (maksimalus) 45 minučių
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8 straipsnis

1. Vairuotojas turi imti kasdienio ir kassavaitinio poilsio laikotarpius.

2. Per kiekvieną 24 valandų laikotarpį po paskutinio kasdienio ar kassavaitinio poilsio

laikotarpio vairuotojas turi būti paėmęs kitą kasdienio poilsio laikotarpį.

Jei 24 valandų laikotarpyje esantis kasdienio poilsio laikotarpis trunka ne trumpiau kaip 9 valandas,

bet yra trumpesnis nei 11 valandų, tai jis laikomas sutrumpintu kasdienio poilsio laikotarpiu.

3. Kasdienio poilsio laikotarpis gali būti pratęsiamas, kad sudarytų reguliarų arba sutrumpintą

kassavaitinio poilsio laikotarpį.

4. Tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių vairuotojas gali turėti daugiausiai tris

sutrumpintus kasdienio poilsio laikotarpius.

5. Nukrypstant nuo 2 dalies, per 30 valandų po kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio

pabaigos, vairuotojas, dirbantis su porininkais, turi turėti kitą ma�iausiai 9 valandų kasdienio poilsio

laikotarpį.
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6. Kas dvi paeiliui einančias savaites vairuotojui suteikiami ma�iausiai:

- du reguliarūs kassavaitinio poilsio laikotarpiai, arba

- vienas reguliarus  kassavaitinio poilsio laikotarpis ir vienas sutrumpintas ma�iausiai 24

valandų kassavaitinio poilsio laikotarpis; tačiau sutrumpinimas turi būti kompensuojamas

lygiaverčiu poilsiu, kuriuo visu i� karto galima pasinaudoti iki baigsis trečioji savaitė po tos

savaitės, kai buvo suma�inta poilsio trukmė.

Kassavaitinio poilsio laikotarpis prasideda ne vėliau kaip praėjus 24 valandoms nuo paskutinio

kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos.

7. Poilsis, panaudotas kaip kompensacija u� sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį,

pridedamas prie kito ne trumpesnio kaip 9 valandų poilsio laikotarpio laiko.

8. Kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne transporto priemonės

nuolatinio laikymo vietoje galima pasinaudoti transporto priemonėje, jei joje kiekvienam

vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.

9. Kassavaitinio poilsio laikas, kuris prasideda vieną savaitę ir baigiasi kitą, gali būti priskirtas

vienai ar kitai i� tų savaičių, bet ne abiem.

9 straipsnis

1. Nukrypstant nuo 8 straipsnio nuostatų, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu ve�amą

transporto priemonę, ir naudojasi kasdieniu poilsio laikotarpiu, �is laikotarpis negali būti

pertraukiamas kita veikla, bendrai nevir�ijančia vienos valandos, daugiau kaip du kartus.
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2. Per 1 dalyje minėtus poilsio laikotarpius vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis gulte ar

miegamojoje vietoje.

III SKYRIUS

Įmonių atsakomybė

10 straipsnis

1. Transporto įmonė nemoka samdomiems arba jai patikėtiems vairuotojams jokių mokėjimų,

netgi premijų ar priedų prie atlyginimo u� nuva�iuotą atstumą ir (arba) ve�amų krovinių kiekį, jei

�ių mokėjimų pobūdis kelia grėsmę saugiam eismui keliuose.

2. Transporto įmonė taip organizuoja 1 dalyje minėtų vairuotojų darbą, kad vairuotojai galėtų

laikytis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 ir �io reglamento II skyriaus nuostatų. Transporto

įmonė suteikia vairuotojui i�samius nurodymus ir atlieka reguliarius patikrinimus, kad u�tikrintų

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 ir �io reglamento II skyriaus nuostatų laikymąsi.

3. Transporto įmonė atsako u� jos vairuotojų padarytus pa�eidimus, net jei jie buvo padaryti

kitos valstybės narės ar trečiosios �alies teritorijoje.
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Nepa�eid�iant valstybių narių teisės taikyti transporto įmonėms visi�ką atsakomybę, valstybės narės

gali laikyti �ias įmones atsakingomis priklausomai nuo to, ar jos pa�eidė 1 ir 2 dalių nuostatas.

Valstybės narės gali svarstyti bet kokius įrodymus, kad transporto įmonė negali būti pagrįstai

laikoma atsakinga u� padarytą pa�eidimą.

4. Įmonės, krovinių siuntėjai, ekspeditoriai, kelionių organizatoriai, pirminiai rangovai,

subrangovai ir vairuotojų įdarbinimo agentūros u�tikrina, kad sutartimi nustatytame va�iavimo

trukmės plane būtų laikomasi �io reglamento reikalavimų.

5(a) Transporto įmonė, naudojanti transporto priemones, kuriose įrengti tachografai pagal

Reglamento (EEB) 3821/85 IB priedą, ir kurioms taikomas �is reglamentas, u�tikrina:

(i) kad visi duomenys i� transporto priemonės ar vairuotojo kortelės būtų perkeliami taip

da�nai, kaip tai nustatė valstybė narė. Be to, transporto įmonė atitinkamus duomenis

perkelia da�niau, kad u�tikrintų, jog visi duomenys apie įmonės ar jos vardu atliktą

veiklą būtų perkelti;

(ii) kad visi i� transporto priemonės ir vairuotojo kortelės perkelti duomenys būtų saugomi

ne ma�iau kaip 12 mėnesių nuo jų įregistravimo, ir kad tikrinančio pareigūno pra�ymu

jie būtų tiesiogiai ar per nuotolį prieinami įmonėje;
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(b) taikant �ią dalį �duomenų perkėlimas� ai�kinamas pagal apibrė�imą, pateiktą Tarybos

reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo I skyriaus s punkte;

(c) Laikydamasi 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, Komisija nustato maksimalų laikotarpį,

per kurį atitinkami duomenys perkeliami pagal pirmiau nurodyto a punkto i papunktį.

IV SKYRIUS

I�imtys

11 straipsnis

Valstybė narė tik jos teritorijoje vykdomiems ve�imams keliais gali leisti ilgesnius minimalius

pertraukų ir poilsio laikotarpius arba trumpesnę maksimalią vairavimo trukmę nei nurodyta 6 - 9

straipsniuose. Nepaisant to, �is reglamentas ir toliau taikomas vairuotojams, dalyvaujantiems

tarptautinėse transporto operacijose.

12 straipsnis

Tais atvejais, kai saugiam eismui keliuose nekeliamas pavojus ir siekiant sudaryti galimybes

transporto priemonei pasiekti sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas gali tiek nukrypti nuo 6 � 9

straipsnių reikalavimų, kad u�tikrintų asmenų, pačios transporto priemonės ar jos krovinio

saugumą. Atvykęs į sustojimui tinkamą vietą, vairuotojas nedelsiant tachografo registracijos lape ar

spaudinyje arba darbo grafike ranka įra�o �io nukrypimo prie�astį.
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13 straipsnis

1. Nepa�eid�iant 1 straipsnyje nustatytų tikslų, kiekviena valstybė narė savo teritorijoje arba,

suinteresuotoms valstybėms sutikus, kitos valstybės narės teritorijoje gali leisti i�imtis dėl 5 -  9

straipsnių, kai ve�ama tokiomis transporto priemonėmis:

(a) valstybės institucijoms priklausančiomis arba jų be vairuotojo i�sinuomotomis transporto

priemonėmis, jeigu vykdomas ve�imas nekonkuruoja su privačiomis transporto įmonėmis;

(b) �emės ūkio, sodininkystės, mi�kų ūkio, gyvulininkystės ar �uvininkystės įmonių

naudojamomis arba jų be vairuotojo i�sinuomotomis transporto priemonėmis kroviniams 100

km spinduliu nuo įmonės buvimo vietos i�ve�ioti, kai tai sudaro �ių įmonių verslo dalį;

(c) �emės ūkio ir mi�ko darbams skirtais traktoriais atliekant �emės ūkio ir mi�ko darbus 100 km

spinduliu nuo įmonės, kuriai priklauso �i transporto priemonė arba kuri ją nuomojasi ar

nuomoja, buvimo vietos;
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(d) maksimalaus leistino 7,5 t svorio nevir�ijančiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais,

kurias universaliųjų paslaugų teikėjai, apibrė�ti 1997 m. gruod�io 15 d. Europos Parlamento ir

Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pa�to paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų

taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo1 2 straipsnio 13 punkte, naudoja siuntoms pristatyti

teikiant universaliąją paslaugą arba vairuotojas juos naudoja savo darbui reikalingoms

med�iagoms ir įrangai ve�ti. �ios transporto priemonės naudojamos tik 50 km spinduliu nuo

įmonės buvimo vietos ir su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinis

vairuotojo darbas;

(e) transporto priemonėmis, naudojamomis tik salose, kurių plotas nevir�ija 2300 kvadratinių

kilometrų ir kurios su likusia �alies teritorija nėra sujungtos tiltu, brasta ar tuneliu, kuriais

galėtų va�iuoti motorinės transporto priemonės;

(f) gamtinėmis ar suskystintomis dujomis arba elektra varomomis transporto priemonėmis, kurių

maksimalus leistinas svoris, įskaitant priekabos ar puspriekabės svorį, nevir�ija 7,5 tonos, ir

kurios naudojamos kroviniams ve�ti 50 km spinduliu nuo įmonės buvimo vietos;

(g) transporto priemonėmis, naudojamomis mokymui vairuoti ar laikant egzaminą vairuotojo

pa�ymėjimui įgyti, su sąlyga, kad jos nėra naudojamos kroviniams ar keleiviams ve�ti

komerciniais tikslais;

(h) su kanalizacijos sistemų, apsaugos nuo potvynių ir vandens tiekimo tarnybomis, kelių

prie�iūra ir kontrole, buitinių atliekų surinkimu nuo namų ar atliekų laidojimu susijusiomis

transporto priemonėmis;

                                                
1 OL L 15, 1998 1 21, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu

(EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
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(i) nuo 10 iki 17 vietų turinčiomis transporto priemonėmis, skirtomis keleiviams ve�ti tik

nekomerciniais tikslais;

(j) specializuotomis transporto priemonėmis, skirtomis cirko ir pramoginiams parko įrenginiams

ve�ti;

(k) i�va�iuojamiesiems projektams įgyvendinti specialiai įrengtomis transporto priemonėmis,

kurios stovėjimo metu tiesiogiai naudojamos kaip mokomosios patalpos;

(l) transporto priemonėmis, naudojamomis pienui surinkti i� ūkių ir pieno tarai tiems ūkiams

grą�inti arba gyvūnų �ėrimui skirtiems pieno produktams;

(m) specializuotomis pinigus ir (arba) vertybes ve�ančiomis transporto priemonėmis;

(n) transporto priemonėmis, ve�ančiomis gyvūninės kilmės atliekas ir ne �monių maistui skirtas

gyvūnų skerdienas;

(o) tik centrinių infrastruktūrų, tokių kaip uostai, tarptautiniai uostai ir gele�inkelio terminalai,

keliuose naudojamomis transporto priemonėmis.

2. Valstybės narės prane�a Komisijai apie i�imtis, padarytas pagal 1 dalies nuostatas, o Komisija

apie tai prane�a kitoms valstybėms narėms.
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3. Jei tai nekelia pavojaus 1 straipsnyje nustatytiems tikslams ir u�tikrinama atitinkama

vairuotojų sauga, valstybė narė, gavusi Komisijos leidimą, gali savo teritorijoje taikyti nedideles

i�imtis i� �io reglamento nuostatų transporto priemonėms, naudojamoms i� anksto numatytose

teritorijose, kuriose gyventojų tankumas yra ma�esnis nei 5 asmenys viename kvadratiniame

kilometre, �iais atvejais:

- i�imtis, susijusias su pertraukomis, vidaus reguliariaisiais reisais teikiamoms keleivių ve�imo

paslaugoms, kai jų darbo planą patvirtina vald�ios institucijos, ir

- toms sau, pasamd�ius ar u� atlygį atliekamoms ve�imo operacijoms, kurios neturi poveikio

vieningai rinkai bei yra būtinos tos teritorijos konkretiems pramonės sektoriams pri�iūrėti, ir

jei �io reglamento leid�iančiomis nukrypti nuostatomis nustatyta spindulio riba yra 100 km.

Pagal �ią i�imtį ve�imas keliu gali apimti kelionę į teritoriją, kurioje gyventojų tankumas yra ne

ma�esnis kaip 5 asmenys viename kvadratiniame kilometre, tik tuo atveju, kai toje teritorijoje

kelionė pradedama arba u�baigiama. Visų �ių priemonių pobūdis ir taikymo sritis turi būti

proporcingi.

14 straipsnis

1. Valstybės narės, Komisijai leidus, gali padaryti i�imtis dėl 6 � 9 straipsnių taikymo transporto

operacijoms, vykdomoms i�skirtinėmis sąlygomis, jei �ios i�imtys nepa�eid�ia 1 straipsnyje

nustatytų tikslų.
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2. Skubiais atvejais valstybės narės gali suteikti laikiną i�imtį ne ilgesniam nei 30 dienų

laikotarpiui, ir apie tai jos nedelsdamos turi prane�ti Komisijai

3. Komisija kitoms valstybėms narėms prane�a apie visas pagal �į straipsnį padarytas i�imtis.

15 straipsnis

Valstybės narės u�tikrina, kad 3 straipsnio a punkte nurodytų transporto priemonių vairuotojams

būtų taikomos nacionalinės taisyklės, numatančios atitinkamą apsaugą leid�iamos vairavimo

trukmės ir privalomų pertraukų bei poilsio laikotarpių srityje.

V SKYRIUS

Kontrolė ir sankcijos

16 straipsnis

1. Kai transporto priemonėje nėra pagal Reglamentą (EEB) 3821/85 įrengto tachografo, �io

straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos:

(a) reguliariaisiais reisais �alies viduje teikiamoms keleivių ve�imo paslaugoms, ir
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(b) reguliariais tarptautiniais reisais teikiamoms keleivių ve�imo paslaugoms, kurių galiniai

mar�ruto sustojimai yra ne toliau kaip u� 50 km tiesia kryptimi nuo dvi valstybes nares

skiriančios sienos, o mar�rutas nevir�ija 100 km.

2. Transporto įmonė sudaro ve�imo paslaugos tvarkara�tį ir darbo grafiką, kuriame nurodoma

kiekvieno vairuotojo pavardė, nuolatinė jo gyvenamoji vieta ir i� anksto sudarytas įvairių

vairavimo, kitų darbų, pertraukų ir kitų vairuotojo buvimo darbe laikotarpių planas.

Kiekvienas 1 dalyje nurodytai paslaugai atlikti paskirtas vairuotojas turi turėti i�ra�ą i� darbo

grafiko ir tvarkara�čio kopiją.

3. Darbo grafikas:

(a) turi apimti visus 2 dalyje minimam laikotarpiui, apimančiam ankstesnes 28 dienas, nustatytus

duomenis; �ie duomenys turi būti reguliariai atnaujinami, o atnaujinimo laikotarpis neturi

vir�yti vieno mėnesio;

(b) turi būti pasira�ytas transporto įmonės vadovo ar jam atstovauti įgalioto asmens;

(c) transporto įmonėje turi būti saugomas vienerius metus nuo juo apimto laikotarpio pabaigos.

Susijusiems vairuotojams papra�ius, transporto įmonė i�duoda jiems darbo grafikų i�ra�us; ir

(d) turi būti parodomas ir perduodamas, kai to papra�o įgaliotas tikrinantis pareigūnas.
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17 straipsnis

1. Valstybės narės, naudodamos Sprendime 93/173/EEB1 nustatytą tipinę formą, pateikia

Komisijai būtiną informaciją, kad Komisija kas dveji metai galėtų parengti ataskaitą apie �io

reglamento ir Reglamento (EEB) 3821/85 taikymą bei pasiekimus susijusiose srityse.

2. �i informacija perduodama Komisijai ne vėliau kaip iki metų, einančių po atitinkamo dvejų

metų laikotarpio pabaigos, rugsėjo 30 d.

3. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai per 13 mėnesių po atitinkamo

dvejų metų laikotarpio pabaigos.

18 straipsnis

Valstybės narės priima �iam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones.

                                                
1 OL L 72, 1993 3 25, p. 33.
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19 straipsnis

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų u� �io reglamento ir Reglamento

(EEB) Nr. 3821/85 pa�eidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos. �ios

sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir nediskriminuojančios. Nei vienam �io

reglamento ar Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 nuostatų pa�eidimui netaikoma daugiau kaip viena

sankcija ar procedūra. Apie �ias priemones ir sankcijų taikymo taisykles valstybės narės prane�a

Komisijai iki 29 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos dienos. Komisija atitinkamai informuoja

kitas valstybes nares.

2. Valstybė narė įgalioja kompetentingas institucijas taikyti sankcijas įmonei ir (arba)

vairuotojui u� jos teritorijoje nustatytą �io reglamento pa�eidimą, u� kurį sankcija dar nebuvo

taikyta, net ir tuo atveju, jei �is pa�eidimas padarytas kitos valstybės narės ar trečiosios �alies

teritorijoje.

I�imties tvarka, kai nustatomas pa�eidimas:

- kuris buvo padarytas ne atitinkamos valstybės narės teritorijoje, ir

- kurį padarė kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje �alyje įsteigta įmonė ar vairuotojas, kurio

darbo vieta yra kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje �alyje,

valstybė narė iki 2009 m. sausio 1 d. gali, u�uot taikiusi sankciją, apie pa�eidimą prane�ti valstybės

narės ar trečiosios �alies, kurioje yra įsteigta įmonė ar kurioje yra vairuotojo darbo vieta,

kompetentingai institucijai.
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3. Kiekvienu atveju, kai valstybė narė pradeda procesinius veiksmus ar taiko sankciją u�

konkretų pa�eidimą, ji ra�tu pateikia vairuotojui ra�tu tinkamus to įrodymus.

4. Valstybės narės u�tikrina, kad proporcingų sankcijų sistema, kuri gali apimti ir finansines

sankcijas, galiotų �io reglamento ar Reglamento (EEB) Nr. 3821/85  nuostatas pa�eid�iančioms

įmonėms, susijusiems siuntėjams, ekspeditoriams, kelionių organizatoriams, pirminiams

rangovams, subrangovams ir vairuotojų įdarbinimo agentūroms.

20 straipsnis

1. Vairuotojas privalo saugoti visus su sankcijomis ar procesinių veiksmų inicijavimu susijusius

valstybės narės jam pateiktus įrodymus tol, kol pagal �į reglamentą tas pats �io reglamento

pa�eidimas daugiau negali būti kitų procesinių veiksmų ar sankcijos prie�astis.

2. Papra�ius vairuotojas pateikia 1 dalyje minėtus įrodymus.

3. Daugiau nei vienoje transporto įmonėje dirbantis vairuotojas kiekvienai įmonei pateikia

pakankamai informacijos, kad ji galėtų laikytis II skyriaus nuostatų.
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21 straipsnis

Kai valstybė narė nusprend�ia, kad buvo padarytas �io reglamento pa�eidimas, ai�kiai galintis kelti

pavojų saugiam eismui keliuose, jai suteikiama teisė sulaikyti susijusią transporto priemonę iki to

laiko, kol bus pa�alinta pa�eidimo prie�astis. Valstybės narės gali priversti vairuotoją pasinaudoti

kasdienio poilsio laikotarpiu. Jos taip pat gali at�aukti, laikinai sustabdyti ar  apriboti �ioje

valstybėje narėje įsteigtos įmonės licenciją arba at�aukti, laikinai sustabdyti ar apriboti vairuotojo

pa�ymėjimą. 24 straipsnio 2 dalyje nurodytas komitetas suformuoja gaires, kurių tikslas � skatinti

suderintą �io straipsnio taikymą.

22 straipsnis

1. Valstybės narės padeda viena kitai taikyti �io reglamento nuostatas ir kontroliuoti, kaip jų

laikomasi.

2. Kompetentingos valstybių narių institucijos nuolat keičiasi visa turima informacija apie:

(a) II skyriuje nustatytų taisyklių pa�eidimus, kuriuos padaro ne �alies gyventojai, ir u� tuos

pa�eidimus paskirtas sankcijas;

(b) sankcijas, kurias valstybė narė paskiria savo rezidentams u� kitose valstybėse narėse

padarytus pa�eidimus.
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3. Valstybės narės nuolat siunčia Komisijai atitinkamą informaciją apie nacionalinį �io

reglamento ai�kinimą ir taikymą, o Komisija sudaro galimybę �ia informacija elektronine forma

naudotis kitoms valstybėms narėms.

23 straipsnis

Bendrija gali pradėti bet kokias derybas su trečiosiomis �alimis, kurių gali reikėti, kad būtų

įgyvendintas �is reglamentas.

24 straipsnis

1. Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas Komitetas.

2. Kai daroma nuoroda į �ią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai,

atsi�velgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

25 straipsnis

1. Valstybės narės pra�ymu ar savo iniciatyva Komisija:

(a) tiria atvejus, kai atsiranda skirtumų taikant ir vykdant �io reglamento nuostatas, ypač dėl

vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laikotarpių;
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(b) i�ai�kina �io reglamento nuostatas, kad kuo greičiau būtų susitarta dėl bendro po�iūrio.

2. 1 dalyje nurodytais atvejais Komisija, laikydamasi 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos

procedūros, priima sprendimą dėl rekomenduojamo po�iūrio. Apie savo sprendimą Komisija

prane�a Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms.

VI SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

26 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 i� dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnis pakeičiamas taip:

��iame reglamente vartojami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.� dėl

tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir i� dalies keičiančio

Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98* 4 straipsnyje pateikti sąvokų

apibrė�imai.

_______________

*OL L�.
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2. 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

�1. Tachografas instaliuojamas ir naudojamas valstybėje narėje registruotose transporto

priemonėse, skirtose keleiviams ir kroviniams ve�ti keliais, i�skyrus Reglamento (EB)

Nr. * � 3 straipsnyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas transporto priemones.

Transporto priemonės, kurioms netaikomas Reglamentas (EEB) Nr. 3820/85, tačiau

kurioms daugiau nebetaikomos i�imtys pagal Reglamentą (EB) Nr. * �, �io

reikalavimo turi pradėti laikytis iki 2007 m. gruod�io 31 d.

2. Nuo �io reglamento nuostatų taikymo valstybės narės gali atleisti Reglamento (EB)

Nr. * � 13 straipsnio 1 ir 3 dalyse paminėtas transporto priemones.

3. Gavusios Komisijos leidimą, nuo �io reglamento nuostatų taikymo valstybės narės

gali atleisti transporto priemones, naudojamas Reglamento (EB) Nr. * �

14 straipsnyje nurodytoms transporto operacijoms.�;

3. 14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

�2. Įmonė  chronologine tvarka ir įskaitoma forma saugo registracijos lapus ir spaudinius,

kurie buvo padaryti laikantis 15 straipsnio 1 dalies reikalavimų, ne ma�iau kaip metus po jų

panaudojimo ir, suinteresuotam vairuotojui papra�ius, i�duoda jų kopijas. Suinteresuotam

vairuotojui papra�ius įmonė taip pat i�duoda i� �io vairuotojo kortelės perkeltų duomenų

kopijas bei �ių kopijų spausdintus lapus. Įgaliotam tikrinančiam pareigūnui papra�ius,

registracijos lapai, spaudiniai ir perkelti duomenys jam parodomi arba perduodami.�;

                                                
* OL: įra�yti �io reglamento numerį.
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4. 15 straipsnis i� dalies keičiamas taip:

- 1 dalis papildoma �ia pastraipa:

�Kai vairuotojo kortelė yra sugadinta, blogai veikia ar vairuotojas ją prarado,

vairuotojas:

(i) kelionės prad�ioje atspausdina savo vairuojamos transporto priemonės duomenis

ir į �į spaudinį įra�o:

(a) vairuotojo tapatybę parodančius duomenis ( pavardę,  vairuotojo kortelės ar

pa�ymėjimo numerį), ir pasira�o;

(b) laikotarpius, minėtus 3 dalies antros įtraukos b, c ir d punktuose.

(ii) kelionės pabaigoje atspausdina informaciją, susijusią su tachografo

registruojamais laikotarpiais, įra�o visus kito darbo, buvimo darbe ir poilsio

laikotarpius,  kadangi kelionės prad�ioje atspausdintame spaudinyje nėra

tachografo registruojamų įra�ų, ir tame dokumente pa�ymi duomenis, leid�iančius

nustatyti vairuotojo tapatybę (pavardę, vairuotojo kortelės ar pa�ymėjimo

numerį), ir pasira�o.�;
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- 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

�Jei vairuotojas negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto įrenginio, kadangi

kurį laiką nebūna transporto priemonėje, 3 straipsnio antros įtraukos  b, c ir d punktuose

minėti laikotarpiai:

(i) ranka, automatine ra�ymo priemone ar kitu būdu įskaitomai įra�omi lape, jo

nesutepant, jei transporto priemonėje yra sumontuotas I priedo reikalavimus

atitinkantis tachografas; arba

(ii) jei transporto priemonėje yra sumontuotas IB priedo reikalavimus atitinkantis

tachografas, įra�omi į vairuotojo kortelę naudojant tachometro rankinį perjungimo

mechanizmą.

Kai transporto priemonėje, kurioje yra sumontuotas IB priedo reikalavimus atitinkantis

tachografas,  yra daugiau nei vienas vairuotojas, jie u�tikrina, kad jų vairuotojo kortelės

būtų įdedamos į reikiamą tachografo kortelių skaitymo įtaiso angą.�;
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- 3 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

�(b) �kiti darbai� � tai kita nei vairavimas veikla, kaip apibrė�ta 2002 m. kovo 11 d. Europos

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja

kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo* 3 straipsnio a punkte, taip pat bet

koks darbas tam pačiam ar kitam darbdaviui transporto sektoriaus ar u� jo ribų; ji turi

būti �ymima po at�yma �#�;

(c) �buvimas darbe�, kaip apibrė�ta Direktyvos 2002/15/EB 3 straipsnio b punkte, turi būti

�ymimas po at�yma �#�.

_______________

* OL L 80, 2002 3 23, p. 35.�;

- 4 dalis panaikinama;

- 7 dalis pakeičiama taip:

�7. a) Jei vairuotojo vairuojamoje transporto priemonėje yra sumontuotas I priedo

reikalavimus atitinkantis tachografas, tikrinančiam pareigūnui papra�ius, vairuotojas turi būti

pasiruo�ęs parodyti:

(i) einamosios savaitės ir ankstesnių 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;

(ii) vairuotojo kortelę, jei turi, ir
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(iii) visus einamą dieną ir per ankstesnes 15 dienų ranka darytus įra�us ir spaudinius pagal

�io reglamento ir Reglamento (EB) Nr. * � reikalavimus.

Tačiau po 2008 m. sausio 1 d. i ir iii punktuose nurodyti laikotarpiai turi apimti einamą dieną

ir ankstesnes 28 dienas.

b) kai vairuotojo vairuojamoje transporto priemonėje yra sumontuotas IB priedo reikalavimus

atitinkantis tachografas, tikrinančiam pareigūnui papra�ius, vairuotojas turi būti pasiruo�ęs

parodyti:

(i) savo asmeninę vairuotojo kortelę;

(ii) visus einamą dieną ir per ankstesnes 15 dienų ranka darytus įra�us ir spaudinius pagal

�io reglamento ir Reglamento (EB) Nr. * � reikalavimus; ir

(iii) registracijos lapus, atitinkančius ii punkte nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo

transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas I priedo reikalavimus atitinkantis

tachografas.

Tačiau po 2008 m. sausio 1 d. ii punkte nurodyti laikotarpiai turi apimti einamą dieną ir

ankstesnes 28 dienas.
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c) Kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. * � reikalavimų, įgaliotas tikrinantis pareigūnas gali

patikrinti analizuodamas registracijos lapus, rodomus ar atspausdintus duomenis, kuriuos

u�registravo tachografas ar vairuotojo kortelė arba, neturint �ios galimybės, analizuojant visus

kitus papildomus dokumentus, nurodytus 16 straipsnio 2 ir 3 punktuose, galinčius patvirtinti,

jog nesilaikoma nuostatos reikalavimų.�.

27 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2135/98 i� dalies keičiamas taip:

1. 2 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

�1(a) Po 2005 m. rugpjūčio 5 d. pirmą kartą pradedamose eksploatuoti transporto

priemonėse turi būti laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo reikalavimų

sumontuotas tachografas�.

2. 2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

�2. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių u�tikrinti, kad vairuotojo korteles jos galės

i�duoti ne vėliau kaip iki 2005 m. gegu�ės 5 d.�
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28 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3820/85 panaikinamas.

Nepaisant to, jo 5 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys ir toliau taikomos iki 2003 m. liepos 15 d. Europos

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB dėl tam tikrų transporto priemonių, skirtų kroviniams

ar keleiviams ve�ti, vairuotojų pirminės kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo1 15 straipsnio 1 dalyje

nurodytų datų.

29 straipsnis

�is reglamentas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos

oficialiajame leidinyje, i�skyrus 27 straipsnį, kuris įsigalioja dvide�imtą dieną nuo paskelbimo

dienos.

Jis taikomas *.

�is reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

                                                  

                                                
1 OL L 226, 2003 9 10, p. 4. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva

2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).
* Suėjus trims mėnesiams nuo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dienos.
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I. Įvadas

Procedūra

Pagal bendro sprendimo procedūrą (EB Sutarties 251 straipsnis) 2003 m. sausio 14 d. Europos

Parlamentas priėmė nuomonę 1 dėl 2001 m. spalio 12 d. Komisijos pateikto pasiūlymo. Po to

2003 m. rugpjūčio 12 d. Komisija pateikė i� dalies pakeistą pasiūlymą.

Lyginant su pradiniu pasiūlymu, į i� dalies pakeistą pasiūlymą buvo įtraukta daugelis Europos

Parlamento priimtų pakeitimų, taip pat atsi�velgta į jau anksčiau Tarybos organų atliktą darbą.

Reglamento projektu siekiama pakeisti �iuo metu galiojančius teisės aktus, būtent Reglamentą

(EEB) 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo 2. �is

pastarasis reglamentas iki �iol reglamentavo vairuotojų profesionalų vairavimo ir poilsio trukmę bei

pertraukas. Taip pat reglamento projekte siūloma i� dalies pakeisti Reglamentą (EEB) 3821/85,

pirmiausia siūlant techninius aspektus, susijusius su skaitmeninio tachografo įvedimu. Jame taip pat

numatytas �ios naujos įrangos įvedimo galutinio termino atidėjimas bei vairuotojų kortelių

prieinamumas.

2004 m. gruod�io 9 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją. Atlikdama savo darbą, Taryba taip pat

atsi�velgė į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 3.

                                                
1 OL C 38E, 2004 02 12, p. 152.
2 OL L 370, 1985 12 31, p. 1.
3 OL C 221, 2002 09 17, p. 19.
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Pagrindiniai reglamento projekto tikslai

Reglamento projektu siekiama:

- pritaikyti vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio trukmės mechanizmą, siekiant pagerinti

transporto sektoriuje vairuotojų profesionalų darbo sąlygas, tuo pat metu atsi�velgiant į įgytą

suvokimą apie kelių eismo saugos ir vairuotojų profesionalų vairavimo trukmės sąveiką;

- u�tikrinti, kad skaitmeninio tachografo įdiegimas leistų veiksmingai vykdyti atitinkamas

taisykles. Atidedant privalomo įrengimo galutinį terminą, atsi�velgiama į pramonės

pajėgumus tiekti naują prietaisą.

�iuo teisės akto projektu labai prisidedama prie kelių eismo saugos stiprinimo; fakti�kai jo

priėmimas � tai didelis �ingsnis į priekį, siekiant ES tikslo � iki 2010 m. perpus suma�inti mirties

atvejus avarijų keliuose metu.

II. Bendrosios pozicijos analizė

2001 m. spalio 12 d. Komisija pateikė savo pradinį pasiūlymą kaip atsaką ai�kiai suvokiamam ir

skubiam poreikiui i�ai�kinti, supaprastinti bei atnaujinti Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatas.

Nagrinėdama �į pasiūlymą, nuo pat �io proceso prad�ios Taryba susidūrė su problema, kaip atrasti

nerimą keliančių dalykų, susijusių su kelių eismo sauga, socialiniais aspektais ir pramonės

lankstumo pusiausvyrą. Tai buvo nelengva u�duotis, sukėlusi ilgalaikes Tarybos organų diskusijas.

Galutinį susitarimą Taryboje, kaip atspindėta jos bendrojoje pozicijoje, palengvino

2003 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos pateiktas i� dalies pakeistas pasiūlymas.
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Taryba laikosi nuomonės, kad jos bendroji pozicija suteikia reik�mingą papildomą naudą, lyginant

su �iuo metu galiojančiais teisės aktais. Faktoriai, suteikiantys tokią papildomą naudą, yra �ie:

- minimali nepertraukiamo kasdienio poilsio trukmė padidinama nuo 8 iki 9 valandų;

- maksimalus vairavimo laikas per kalendorinę savaitę suma�inamas iki 56 valandų (�iuo metu

galima vairuoti iki 74 valandų per vieną kalendorinę savaitę);

- per dvi savaites i� eilės vairuotojas privalo i�naudoti ne ma�iau kaip vieną savaitinio poilsio

trukmę, kurią sudaro ne ma�esnis kaip 45 nenutrūkstamų valandų laikotarpis;

- valstybėms narėms yra sukurta teisinė sistema, jeigu taikomos �ios konkrečios sąlygos:

= laikinas transporto priemonės sustabdymas;

= įmonės licencijos panaikinimas, laikinas sustabdymas arba apribojimas;

= vairuotojui priklausančio vairuotojo pa�ymėjimo panaikinimas, laikinas sustabdymas

arba apribojimas.

Gairės, siekiant skatinti darnų �ių nuostatų taikymą, bus parengtos vadovaujantis

komitologijos procedūra;

- laikotarpis, kuriuo įgyvendinantys pareigūnai gali veiksmingai atlikti tikrinimą, �ymiai

padidinamas � nuo �einamosios savaitės ir paskutinės ankstesniosios savaitės vairavimo

dienos� iki �einamosios savaitės ir pastarųjų 15 dienų�. Nuo 2008 m. sausio 1 d. �is

laikotarpis dar labiau prailginamas, iki �einamosios dienos ir pastarųjų 28 dienų�. �ios

nuostatos leid�ia įgyvendinantiems pareigūnams pasinaudoti skaitmeninio tachografo

galimybėmis;

- suma�inamas bendrų i�imčių skaičius ir jų taikymo sritis;

- valstybių narių kompetentingoms institucijoms bus suteikta teisė taikyti sankcijas u� jų

teritorijoje aptiktą pa�eidimą, net jeigu �is pa�eidimas buvo padarytas u� jų teritorijos ribų;

- kiti transporto grandinės dalyviai, esant tam tikroms sąlygoms, gali būti laikomi bendrai

atsakingais u� pa�eidimus.

Taryba taip pat primena, kad skaitmeninio tachografo įvedimo (t.y. �ios įrangos įrengimo visose

sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse) galutinį terminą pratęsė 1 metams, iki

2005 m. rugpjūčio 5 d. (pagal 27 straipsnį), atsi�velgdama į praktines problemas. Be to, Tarybos

bendroji pozicija, keisdama atitinkamą dokumentą (Reglamentą (EEB) Nr. 3821/85), numato tam

tikrus patobulinimus, susijusius su �ios įrangos veikimu.
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Europos Parlamento siūlomi pakeitimai

Taryba galėjo visi�kai priimti daugelį Parlamento siūlomų pakeitimų, būtent 1, 2, 7, 21, 25, 26, 27,

30, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 53 pakeitimus. Be to, Taryba pritarė, nors ir skirtinga formuluote,

3 (11 konstatuojamosios dalies), 5, 6, 31, 34, 43, 48, 54, 62 (25 straipsnio iii punkto),

65 ir 66 pakeitimams.

Taryba galėjo i� dalies pritarti 4, 12, 17, 18, 107 pakeitimams (kaip kompromisinę, Taryba priiėmė

nuostatą, kad tik sutrumpinto savaitinio poilsio laikotarpiu galima ilsėtis transporto priemonėje) ir

45 pakeitimui (Taryba mano, kad 8 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 7 dalyje esančios nuostatos yra

ma�daug lygiavertės).

Dėl 39 pakeitimo Taryba pasirinko kitokį �ios problemos sprendimo būdą; tai atspindėta

6 straipsnio 5 dalyje.

I� tų pakeitimų, kurių Komisija neįtraukė į savo pakeistą pasiūlymą, Taryba vis tik priėmė

20 ir 58 pakeitimus.

Taryba atmetė 8, 11, 14, 89, 19, 22, 28, 78, 42, 51, 55, 56, 61, 67, 69 ir 70 pakeitimus. Be to,

Taryba atmetė pakeitimų sąra�ą, kuris yra atspindėtas toliau, kartu su paai�kinamosiomis

pastabomis:

− 49 pakeitimas; reikėtų pa�ymėti, kad Tarybos nuostatą �iuo konkrečiu klausimu sudaro

10 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunkčio ir 20 straipsnio nuostatos � �iame vėlesniame

straipsnyje būtent atsi�velgiama į Parlamento pateiktą nuomonę dėl padėties, kai vairuotojas

dirba daugiau nei vienoje transporto įmonėje;

− 9 pakeitimas � nors Taryba ir sutinka, kad įgyvendinantys pareigūnai turėtų galėti tikrinti

einamąją dieną ir 28 dienas prie� ją, ji mano, kad įgyvendinantys pareigūnai neturėtų būti

absoliučiai įpareigojami tai daryti, leid�iant jiems patiems nuspręsti dėl tikrinimo;

− dėl 10 pakeitimo � Taryba laikosi nuomonės, kad �iame reglamente turėtų būti skiriamas

dėmesys vairavimo ir poilsio trukmei, o ne darbo laikui, kaip visumai;

− dėl 13 pakeitimo � reikėtų pa�ymėti, kad Taryba įtraukė i� dalies pana�ią nuostatą į 6 straipsnio

2 dalį;
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− dėl 15 ir 16 pakeitimų, susijusių su AETR susitarimu ir kurie yra susiję su 4 pakeitimu, Taryba

laikosi nuomonės, kad jai priklausantis problemos sprendimo būdas u�tikrina lygiavertę

apsaugą;

− dėl 23 ir 24 pakeitimo, susijusių su i�imtimis tam tikroms transporto priemonių kategorijoms,

Taryba įtraukė �ias kategorijas į 13 straipsnį, tad valstybės narės gali taikyti i�imtis �ių

kategorijų transporto priemonėms savo valstybės teritorijoje;

− dėl 29 pakeitimo � Taryba laikosi nuomonės, kad �vairavimo trukmės� sąvokos apibrė�imas

nėra būtinas;

− 35 pakeitimas: Tarybos nuomone į �į minimalų am�ių turėtų būti kreipiamas dėmesys

atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, susijusiuose su vairuotojo pa�ymėjimais ir vairuotojų

profesionalų mokymu;

− dėl 83 pakeitimo � Taryba 7 straipsnyje siūlo pana�ią sistemą, kuri skirta tai pačiai eismo

saugumo problemai, tačiau kurią, jos nuomone, lengviau taikyti bei tikrinti;

− 57 pakeitimas � vis dėlto Taryba pa�ymi, kad du �io pakeitimo elementai yra įtraukti į

bendrosios pozicijos 13 straipsnio k ir m punktus;

− dėl 59 pakeitimo � Taryba nurodo, kad tam tikru mastu �iai konkrečiai situacijai tinka

13 straipsnio b punktas;

− 60 ir 63 pakeitimai � Taryba mano, kad tokios nuostatos priklauso siūlomam Direktyvos dėl

vykdymo projektui 4, kuris glaud�iai susijęs su �iuo reglamento projektu;

− dėl 64 pakeitimo � Taryba pa�ymi, kad ji priėmė nuorodą dėl �nediskriminavimo�;

− 68 pakeitimas � kadangi Taryba mano, kad pakanka esamų nuostatų

20, 21, 23 ir 24 straipsniuose.

                                                
4 �Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl minimalių sąlygų, skirtų Direktyvos

2002/15/EB ir Tarybos reglamentų (EEB) 3820/85 ir 3821/85 dėl su kelių transportu susijusių
socialinių teisės aktų įgyvendinimui, projektas.�
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III. I�vada

Taryba galėjo priimti daugumą Parlamento siūlomų pakeitimų (taip pat pagal II dalies �papildomos

naudos� faktorių sąra�ą) dėl reglamento projekto �esminių nuostatų�, susijusių su kasdienio ar

savaitinio vairavimo ir poilsio trukme bei pertraukomis, taip pat ir dėl taikymo srities ir vykdymo

klausimų. Dėl to galima daryti i�vadą, kad tarp dviejų institucijų egzistuoja didelė konvergencija,

susijusi su pagrindiniais �io dokumento projekto elementais.

________________________
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Statement by FRANCE

The Council of the European Union today gave its views on a new Regulation 3820 concerning the

driving times and rest periods of professional drivers.  This has long been awaited by France, as the

present Regulation dates from 1985 and suffers from many inadequacies which make it unsuitable

for present-day road transport conditions.
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These inadequacies relate to matters of daily and weekly rest, on which France regrets that it has not

been possible to achieve greater progress.  In France's view, this Regulation does not take sufficient

account of progress resulting from the introduction of the digital tachograph, which will allow

information on driving time and rest time to be obtained much more effectively.

However, the new Regulation does bring some progress; in  particular the introduction in the text of

the proposal for a reference to Directive 2002/15 on working time (a maximum of 60 hours per

week), calculation of driving time on a weekly calendar, the placing of greater responsibility on

employers and others involved in the transport process; and reinforcement of penalties for offences.

For this reason, in the hope that Regulation 3820/85 will at last be revised after nearly 20 years and

despite the fact that it finds the proposed text to a great extent unsatisfactory, France agrees to its

adoption.

Statement by GERMANY

The third sentence of Article 19(1) contains a provision which prohibits the imposition of more than

one sanction for infringement of the Regulation.  In the view of the German Government this

provision should not be interpreted as meaning that furthermore no action can be taken in the case

of infringements of other legal provisions where they are committed concomitantly with an offence

of exceeding driving time which has already been penalised as such.  Such a consequence would

not be acceptable to Germany.  The point is rather that an infringement of the Regulation may be

acted upon and sanctioned once only.  Action may however be taken on infringements of other legal

provisions.
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Statement by FINLAND

Article 19(2)

Finland states that no criminal sanctions will be imposed pursuant to Article 19(2).

Statement by ITALY

Italy recognises the importance of the adoption of the proposal concerning the harmonisation of

certain social legislation relating to road transport.

It points out that there are aspects of the text of the proposal which are not entirely satisfactory, in

particular the definition of "other work",  the daily rest period provided in the case of

multi-manning, the absence of a harmonised definition of "serious infringements" and the rule on

the requirement for documentation to be kept aboard the vehicle.

Italy is however aware that the compromise represents a delicate balance between opposing points

of view and therefore supports the package with a view to an overall agreement: the text contains

differing elements of undoubted added value in terms of effectiveness of controls and social

protection, without however losing sight of the need to ensure operational flexibility for the

transport undertakings.
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Statement by BELGIUM

Belgium regrets that the Council has not taken up the proposal to extend the scope of

Regulation No 3820/85  to vehicles with a GVW under 3,5 tonnes.

Nor was there majority support in the Council for the European Parliament's proposal that the

Regulation include courier and express delivery services irrespective of vehicle weight.

In recent years there has been a huge increase in the number of accidents involving vehicles

under 3,5 tonnes.

Given that this Regulation very explicitly aims to improve road safety, it would be desirable to

apply it to this category of vehicles also.

In view of the importance Belgium attaches to increased and more effective control and of the

improvements which the European Council's text proposal brings to this area, but also in the light of

the impending introduction of the digital tachograph, Belgium will join in approving the proposal.
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2001/0241 (COD) 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS EUROPOS PARLAMENTUI 
pagal Europos bendrijos sutarties 251 (2) straipsnio antrą pastraipą 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam 
tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo priėmimo ir 
Tarybos reglamento (EEB) 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų 

tachografų dalinio pakeitimo 

1- PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai data(dokumentas 
KOM(2001) 573 galutinis – C5–0485/2001 - 2001/0241(COD): 

 
2001 m. spalio 12 d. 

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonės priėmimo 
data 

2002 m. gegužės 29 
d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2003 m. sausio 14 d. 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo dokumento KOM(2003)0490 – C5-
0394/2003) perdavimo data: 

2003 m. rugpjūčio 
11 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data: 2004 m. birželio 11 
d. 

2- KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

1985 m. gruodžio 31 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3820/851 nustato vairavimo trukmės, 
pertraukų ir poilsio laikotarpių taisykles transporto priemonių, patenkančių į reglamento 
taikymo sritį, vairuotojams siekiant suvienodinti konkurencijos taisykles vidaus transporto 
srityje, o taip pat gerinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas. Komisija, 
atsižvelgdama į taisyklių kompleksinę prigimtį, tarp valstybių narių egzistuojančius šių 
taisyklių interpretavimo ir įgyvendinimo skirtumus, į didelius pasikeitimus kelių transporte, 
įvykusius per pastaruosius 15 metų, priėmė pasiūlymą dėl naujo reglamento, kuriuo taisyklės 
būtų supaprastintos, patikslintos ir atnaujintos. Siekiant supaprastinimo reglamentu buvo 
pakeista sudėtinga kompensavimo sistema už sutrumpintą dienos ir kassavaitinį poilsio 
laikotarpius, o taip pat ir sumažintas specialių taisyklių atskiriems sektoriams skaičius. 
Tekstas tapo aiškesnis pateikus visą eilę naujų sąvokų, numatyta sukurti komitetą 
ginčytiniems klausimams analizuoti, o išimtys ir leidimai nukrypto buvo atnaujinti ir 
patikslinti siekiant, kad būtų atsižvelgta į privataus sektoriaus teikiamų viešųjų paslaugų 
padidėjimą ir apriboti galimybę piktnaudžiauti. Geresnis taisyklių įgyvendinimas gerinamas 
įtraukiant sankcijų eksteritorialumo sampratą, darbdavio atsakomybės prezumpciją ir visos 
transporto grandinės bendrą atsakomybę. 

                                                 
1 OL L 370, 1985 12 31, p. 1. 
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Komisija taip pat pasiūlė, kad taisyklės būtų grindžiamos „lanksčia“, o ne kalendorine savaite. 
Tačiau vėliau priėmus sektorinę direktyvą, Direktyvos 2002/15/EB2, kurioje orientyras yra 
kalendorinė darbo savaitė, priėmimas pasirodė nuoseklaus sprendimo būtinumas. Komisija 
paprašė Parlamento nuomonės dėl pasiūlymo, ir šis pasisakė už grįžimą prie laiko 
apskaičiavimo pagal kalendorinę savaitę metodo ir prie daugelio nuostatų dėl lankstumo, 
įtvirtintų dabartinėje reglamento redakcijoje. Iš dalies pakeistame pasiūlyme buvo įrašyta 
didžioji dalis Parlamento pasiūlytų pakeitimų, grąžinančių lankstumo priemones, pavyzdžiui, 
nuostatos dėl riboto kompensavimo už kassavaitinį poilsio laiką, kartu siekiant, kad būtų 
išsaugotas taisyklių laikymasis su jų įgyvendinamumu. Siekiant palengvinti debatus Taryboje, 
iš dalies pakeistame pasiūlyme taip pat buvo įrašyta keletas konstruktyvių punktų, dėl kurių 
nebuvo abejojama pavyksiant pasiekti konsensusą diskusijose Taryboje, kaip, pavyzdžiui, 
taisyklių dėl skaitmeninių tachografų atnaujinimo, numatytų susijusiame reglamente, 
Reglamente (EEB) Nr. 3821/853. Tuo pačiu metu šiame reglamente ir atsakyme Parlamentui 
nuo 8 iki 15 buvo padidintas skaičius dienų, per kurias priežiūrą vykdantis personalas gali 
vykdyti patikrinimus kelyje, tokiu būdu išplečiant jų įgaliojimus įgyvendinant teisės aktus 
sustabdžius transporto priemonę pakelėje.  

3- PASTABOS APIE BENDRĄJĄ POZICIJĄ 

Komisijos pasiūlyme Taryba padarė esminių pakeitimų, kurie yra priimtini, nes užtikrina, kad 
pasiūlymo tikslai būtų pasiekti. 

Pirmasis pakeitimas yra dėl straipsnio, kuriuo iki 2005 m. rugpjūčio 5 d. atidedamas 
skaitmeninių tachografų įdiegimas, įtraukimo. Taryba mano, kad tai suteiktų teisinio tikrumo, 
kadangi transporto priemonės su tokiais tachografais nebus prieinamos iki dabartinio teisės 
aktuose įtvirtinto termino, 2004 m. rugpjūčio 5 d. Komisija galėtų sutikti su tokia nuostata, 
bet siekiant užtikrinti visišką teisinį tikrumą tekste turėtų būti nurodyta, kad data „2005 m. 
rugpjūčio 5 d.“ pakeičia datą „2004 m. rugpjūčio 5 d.“ nuo vėlesnės datos. 

Antra, bendroji pozicija įtvirtina kompromisinį tekstą dėl kasdienio ir kassavaitinio poilsio 
laiko paketo. Lyginant su dabartiniu reglamentu, šis tekstas pateikia labiau ribojančią nuostatą 
dėl kasdienio poilsio laiko padalinimo į 3 valandas plius 9 valandas, pašalinant susitarimus 
dėl kompensavimo už nuo 11 iki 9 valandų sumažintą kasdienio poilsio laiką tris kartus tarp 
dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių. Kassavaitinio poilsio laiko atžvilgiu paliekamos 
dabartinės nuostatos dėl kompensavimo trijų savaičių termino pabaigoje, tačiau nustatant 
ilgesnį terminą patikrinimui kelyje (iki 15 praėjusių dienų iki 2008 m. sausio 1 d. ir iki 28 
dienų po šios datos). Be to, po dviejų viena po kitos einančių savaičių laikotarpio vairuotojas 
privalo gauti normalų kassavaitinį poilsį, trunkantį ne mažiau kaip 45 valandas. Bendroji 
pozicija taip pat nustato detalesnę pertraukų lentelę.  

Komisija pritaria naujojo padalinto kasdienio poilsio paprastumui, tačiau mano, kad siūlymai 
dėl sumažinto kasdienio poilsio yra žingsnis atgal saugumo keliuose ir darbo sąlygų atžvilgiu. 
Sutikdama, kad toliau būtų tęsiamas kompensavimas už sumažėjusį kassavaitinį poilsį 
ilgesniu poilsio laiku, Komisija taip pat mano, kad naujosios nuostatos dėl minimalaus 
reguliaraus kassavaitinio poilsio kas dvi savaites yra progresyvios, ir kad galimybė patikrinti 

                                                 
2 OL L 80, 2002 3 23, p. 35. 
3 OL L 370, 1985 12 31, p. 8. 
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kelyje iki 28 dienų, praėjusių iki patikrinimo datos, yra teigiama nuostata priežiūrą vykdančių 
tarnautojų atžvilgiu.  

Trečia, į bendrąją poziciją įtraukta dauguma 9 straipsnio nuostatų dėl pažeidimų ir sankcijų iš 
susijusio pasiūlymo dėl kelių transporto sustiprinimo, dėl kurio 2004 m. birželio 11 d. 
Transporto Taryboje buvo pasiektas politinis sprendimas, nors Komisija yra nusivylusi, kad 
dalis bendrų rimtų pažeidimų jame nėra numatyti. Šios nuostatos bus taikomos tiesiogiai.  

Galiausiai, kadangi nacionalinių išimčių sąrašas buvo šiek tiek išplėstas, bendrai imant 
dauguma bendrų išimčių ir nacionalinių išimčių bendrojoje pozicijoje išlieka labiau varžanti, 
nei Reglamente (EEB) Nr. 3820/85. 

Komisija iš viso priėmė keturiasdešimt septynis iš šešiasdešimt devynių pakeitimų, kuriuos 
Europos Parlamentas pasiūlė pirmojo skaitymo metu. Iš jų Taryba į savo bendrąją poziciją 
įtraukė trisdešimt keturi, arba perkeldama pažodžiui, ar perkeldama principines nuostatas. 

4- IŠSAMŪS KOMISIJOS KOMENTARAI 

4.1. Komisijos priimti ir visiškai ar iš dalies įtraukti į bendrąją poziciją pakeitimai 

Žemiau pateikiamos nuorodos į bendrosios pozicijos konstatuojamąsias dalis ir straipsnius. 

Daliniai pakeitimai 1, 33, 37, 44. Bendrojoje pozicijoje grįžtama prie laiko apskaičiavimo 
pagal kalendorinę savaitę sistemos.  

Daliniai pakeitimai 2-5, 7, 12 (iš dalies), 25-27, 30, 41, 43, 51 (iš dalies), 52, 53, 62, 64 (iš 
dalies), 65 ir 66. Visi šie pakeitimai suteikia tekstui naudingo aiškumo ir yra atspindėti 
bendrojoje pozicijoje. 

Daliniai pakeitimai 17 ir 54. Bendrosios išimties istoriniams automobiliams, naudojamiems 
nekomerciniais tikslais, įtraukimas atrodo logiškas ir yra įtrauktas į bendrąją poziciją. Išimtis 
toliau gali būti taikoma ir vietinėms pašto tarnyboms, atsižvelgiant į tai, kad vairavimas nėra 
jų pagrindinė veikla.  

Daliniai pakeitimai 21, 34, 47 ir 107 (iš dalies). Šie daliniai pakeitimai suteikia šiai pramonės 
šakai daugiau lankstumo. 

Daliniai pakeitimai 31, 32, 45. Šie daliniai pakeitimai yra kompromiso dėl kasdienio ir 
kassavaitinio poilsio dalimi.  

Dalinis pakeitimas 48. Šis dalinis pakeitimas įtvirtina visos transporto grandinės bendrąją 
atsakomybę. Bendrosios pozicijos 10 straipsnio 4 dalis išplečia bendratsakovais galinčių būti 
asmenų sąrašą ir didžiausią dėmesį skiria sutartyse nustatytiems laiko grafikams.  

4,2. Komisijos priimti ir neįtraukti į bendrąją poziciją pakeitimai 

Daliniai pakeitimai 14 - 16 Šiais daliniais pakeitimais siekiama išplėsti Reglamento taikymo 
sritį įtraukiant į ją kurjerių ir skubaus siuntų pristatymo tarnybas, o taip pat trečiosiose šalyse 
registruotas transporto priemones visos jų kelionės Sąjungos viduje metu. Nors Komisija 
įžvelgia naudą abiejuose pasiūlymuose, Taryboje pasiūlymas išplėsti reglamento taikymą 
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siuntų pristatymo tarnybų atžvilgiu sulaukė mažai paramos, todėl reglamento ir AETR 
taikymo srities klausimas bendrojoje pozicijoje yra sprendžiamas kitaip. 

Daliniai pakeitimai 28 ir 29. Šie daliniai pakeitimai patikslina „vairuotojo“ sąvoką ir prideda 
„vairavimo laiko“ sąvoką. Taryba linkusi pritarti ankstesnei platesnei Komisijos pasiūlytai 
„vairuotojo“ sąvokai ir laiko „vairavimo laiko“ sąvoką ginčytina ir nereikalinga. Bendrojoje 
pozicijoje grįžtama prie pradinio Komisijos pasiūlymo.  

Dalinis pakeitimas 78 dalis. Dalinis pakeitimas grąžina dvi sutrumpinto kassavaitinio poilsio 
laiko rūšis (36 valandos esant bazėje; 24 valandas išvykus iš bazės), kompensuojant didelių 
atstumų vairuotojams per tris savaites. Komisija pritarė dviejų sutrumpinto kassavaitinio 
poilsio laiko rūšių grąžinimui kartu su ankstesniu kompensavimu už trumpesnį kassavaitinio 
poilsio laiką. Kalbant apie susitarimus dėl kompensavimo, bendrojoje pozicijoje 
kompromisiškai yra grįžtama prie Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatų, tuo pačiu 
išvengiant dviejų sutrumpinto kassavaitinio poilsio rūšių. 

Dalinis pakeitimas 42 dalis. Šie pakeitimai iš naujo įveda padalinto kasdienio poilsio sąvoką, 
su kuria Komisija sutiko siekdama pagerinti pramonės lankstumą. Į bendrąją poziciją taip pat 
yra įtrauktas padalintas kasdienis poilsis, bet kitame kontekste, nei numatytas šiame daliniame 
pakeitime. 

Daliniai pakeitimai 9-11, 60, 63 ir 70. Šiais daliniais pakeitimais siekiama įtraukti priemones, 
skirtas sustiprinti šio reglamento nuostatas. Komisija į juos atsižvelgė formuluodama savo 
pasiūlymą dėl sustiprinimo4, o taip pat ir dalinius pakeitimus (dėl dalinių pakeitimų 9 ir 70(a)) 
Reglamentui (EEB) Nr. 3821/85, kuriais siekiama leisti atlikti patikrinimus už praėjusias 15 
dienų sustabdžius transporto priemonę kelyje. Bendroji pozicija tiksliau atspindi pastarųjų 
dviejų dalinių pakeitimų ketinimus nuo 2008 m. sausio 1 d. leisdama atlikti patikrinimus 
kelyje iki 28 praėjusių dienų.  

4.3 Komisijos atmesti, bet į bendrąją poziciją įtraukti pakeitimai 

Dalinis pakeitimas 20. Daliniuose pakeitimuose grįžtama prie platesnės bendrosios išimties 
specializuotoms medicininės paskirties transporto priemonėms ir ji yra įtraukta į bendrąją 
poziciją. 

Daliniai pakeitimai 23, 24 ir 58. Pirmieji du daliniai pakeitimai grąžina bendrąją išimtis dėl 
pieno surinkimo ir pristatymo iš fermų automobilių, o taip pat dėl dabartinėje reglamento 
redakcijoje numatyto išplėstinio viešojo naudojimo transporto priemonių sąrašo. 58 dalinis 
pakeitimas vėl įtraukia transportą, skirtą paskerstų gyvulių ir skerdimo atliekoms gabenti, 
kaip nacionalinę išimtį. Bendrojoje pozicijoje visa tai yra patvirtinama kaip pasirenkamos 
nacionalinės išimtys (13 straipsnio 1 dalies (l), (h) ir (n) punktai), tuo pat metu išsaugant 
Komisijos sutrumpintą viešojo naudojimo transporto priemonių sąrašą.  

Dalinis pakeitimas 49. Šis dalinis pakeitimas pakeičia transportavimo veikla besiverčiančio 
ūkio subjekto gynybą nuo pažeidimų dviem tokiais reikalavimais – saugoti įrašus ir pareiga 
tikrinti bendrą vairuotojo darbo laiką. Esminės šių papildymų nuostatos yra perkeltos į 
bendrosios nuomonės 19(bis) straipsnį.  

                                                 
4 OL L 111, 2004 4 17, p. 75. 
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4.4. Komisijos atmesti ir į bendrąją poziciją neįtraukti daliniai pakeitimai 

Dalinis pakeitimas 6. Šis dalinis numato, kad kelyje atliekami patikrinimai turi būti daromi už 
einamąją dieną ir 27 praėjusias dienas. Bendroji pozicija toliau palieka tai už taisyklių 
laikymosi priežiūrą atsakingų pareigūnų nuožiūrai, tačiau suteikia jiems galimybę nuo 2008 
m. sausio 1 d. tikrinti praėjusias 28 dienas. 

Dalinis pakeitimas 8 Šis dalinis pakeitimas siekia nustatyti terminą skaitmeninių tachografų 
įmontavimui į visas veikiančias transporto priemones. Tačiau ne visų transporto priemonių 
konstrukcija leidžia į jas įmontuoti skaitmeninius tachografus.  

Dalinis pakeitimas 13. Šiuo daliniu pakeitimu siekiama į šį reglamentą įtraukti maksimalias 
savaitinio darbo laiko ribas, numatytas sektoriaus darbo laiko direktyvoje, Direktyvoje Nr. 
2002/15/EB. Į bendrąją poziciją nėra įtraukti šio dalinio pakeitimo forma, tačiau 6 straipsnio 2 
dalyje yra išdėstyta jo esmė, nustatanti, kad maksimali darbo laiko trukmė negali būti pratęsta. 

Dalinis pakeitimas 19. Šiuo daliniu pakeitimu yra nustatoma bendroji išimti humanitarinei 
pagalbai naudojamiems automobiliams.  

Dalinis pakeitimas 22. Šiuo daliniu pakeitimu yra nustatoma išimti ne daugiau kaip 3,5 tonos 
sveriančioms transporto priemonėms, naudojamoms nekomerciniais tikslais. Tačiau visos 
transporto priemonės, sveriančios ne daugiau kaip 3,5 tonos, jau yra pašalintos iš pasiūlymo 
taikymo sferos. 

Dalinis pakeitimas 35. Šis dalinis perkelia visą Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 5 straipsnį dėl 
minimalaus didelių krovininių ir keleivinių transporto priemonių vairuotojų amžiaus. Tačiau 
šios nuostatos jau yra nustatytos Direktyvos Nr. 2003/59/EEB5 5 straipsnyje.  

Dalinis pakeitimas 39. Šis dalinis pakeitimas riboja vairuotojo pareigą fiksuoti priskirti laiką, 
praleistą dirbant su transporto priemonėmis, nepatenkančiomis į reglamento reguliavimo 
sferą, laikui, praleistam dirbant su miesto keleivinio transporto priemone. Bendroji pozicija 
apima visų komercinių transporto priemonių, nepatenkančių į taikymo sferą, vairavimą, tačiau 
numato, kad šis vairavimas turi būti registruojamas kaip „kitas darbas“.  

Dalinis pakeitimas 83. Šis dalinis pakeitimas siūlo daryti 30 minučių trukmės pertraukas kas 
keturias su puse valandos, leidžiant padalinti šį laiką į du laiko tarpus po 15 minučių. Bendroji 
pozicija išsaugo 45 minučių trukmės pertrauką, tačiau neleidžia pertraukos laiko dalinti į 
mažiausiai 15 minučių trukmės intervalus.  

Daliniai pakeitimai 55-57, 59. Šiais daliniais pakeitimais siekiama iš naujo numatyti 
nacionalines išimtis konkrečioms transporto priemonių grupėms, kurias Komisija siūlė 
pašalinti. Jos nebuvo įtrauktos į bendrąją poziciją.  

Daliniai pakeitimai 67 ir 69. Šie daliniai pakeitimai numatė teisines nuostatas, 
prieštaraujančias komitologijos taisyklėms.  

Dalinis pakeitimas 68. Šis dalinis pakeitimas siūlo Komisijai pateikti pasiūlymą dėl vienodo 
šių taisyklių aiškinimo. Bendras požiūris į šias nuostatas bus pasiektas per naująjį komitetą. 

                                                 
5 OL L 226, 2003 9 10, p. 4. 
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5- IŠVADA 

Komisija mano, kad bendroji pozicija, vienbalsiai priimta 9.12.2004, nekeičia Komisijos 
pasiūlymo tikslų ir požiūrio į jos pasiūlymą, ir dėl to gali jai pritarti. 


