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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjos įmonė verčiasi tarptautiniu vežimu. Ji vykdo vežimo veiklą visoje 
Europoje, ir tai leidžia matyti, kad baudų už tam tikrų rūšių kelių eismo taisyklių pažeidimus 
lygis skirtingose valstybėse labai skiriasi. Kaip pavyzdį ji mini ilgiausio vairavimo laiko 
viršijimą. Ilgiausią vairavimo laiką viršijus 10 minučių, už tai Prancūzijoje baudžiama 
153 EUR bauda. Vokietijoje už tai tik įspėjama žodžiu. Peticijos pateikėja prašo suderinti 
baudas, visų pirma dėl to, kad tokie finansinių baudų skirtumai iškreipia konkurenciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Reglamente (EB) Nr. 561/20061 nustatytos tikslios ilgiausio vairavimo laiko ir trumpiausių 
profesionalių vairuotojų poilsio laikotarpių taisyklės. Šios taisyklės tiesiogiai taikomos 
visiems vairuotojams, kurie vairuoja į šio reglamento taikymo sritį patenkančias transporto 
priemones. Tačiau pačios valstybės narės turi nustatyti baudas, kurios turi būti veiksmingos, 

                                               
1 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 
transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 
Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, OL L 102, 2006 4 11, p. 1.



PE429.603v01-00 2/2 CM\792092LT.doc

LT

proporcingos, atgrasančios ir nediskriminacinės (Reglamento (EB) Nr. 561/2006 19 straipsnio 
1 dalis). 

Tačiau Komisija gali veikti tik neperžengdama nustatytų kompetencijos ribų. Per minėtame 
reglamente nurodytą komitetą Komisija aktyviai remia valstybių narių dialogą siekdama 
toliau derinti kontrolės būdus. Vienas iš šio darbo rezultatų – priimtos šešios gairės, 
padedančios suderinti reikalavimų vykdymo užtikrinimo praktiką, pvz., kai vairuotojas negali 
rasti tinkamos stovėjimo vietos, kad padarytų pertrauką ar pailsėtų1. 

Be to, Komisija priėmė direktyvą2, kuria nustatomos socialinių taisyklių kelių transporte 
pažeidimų kategorijos. Nustatant kategorijas suderinamas supratimas, kokių rūšių pažeidimai 
turėtų būti laikomi labai sunkiais, sunkiais ar smulkiais pažeidimais. Valstybės narės privalo 
perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d., siekdamos, 
kad kelių transporto socialinės taisyklės būtų vienodžiau taikomos ir kad šioje srityje būtų 
geriau laikomasi socialinių taisyklių.

2009 m. gegužės 15 d. Komisija priėmė ataskaitą3, kurioje nagrinėjamos baudos, kurias taiko 
valstybės narės už sunkius socialinių taisyklių pažeidimus kelių transporte. Šioje ataskaitoje 
patvirtinama, kad šiuo metu baudos labai skiriasi; apie šią padėtį bus daugiau informuotos 
nacionalinės valdžios institucijos.
  

Išvada
Komisija žino, kad valstybių narių taikomos baudos už Reglamento dėl vairavimo ir poilsio 
laiko pažeidimus labai skiriasi. Komisija jau ėmėsi keleto iniciatyvų: ataskaita, kuria 
didinamas valstybių narių informuotumas apie dabartinę padėtį, Komisijos direktyva, kuria 
nustatomos pažeidimų kategorijos, ir gairės, padedančios suderinti kontrolės praktiką. 
Komisija toliau dirbs neperžengdama savo kompetencijos ribų.“ 

                                               
1 Žr. http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm.
2 2009 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2009/5/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 
dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios Direktyvą 88/599/EEB 
III priedą, OL L 29, 2009 1 31, p. 45.
3 COM(2009)225.


