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Tema: Peticija Nr. 0639/2009 dėl prašymo peržiūrėti Reglamentą Nr. 684/92/EB ir ypač 
dėl vežant keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais reikalaujamų 
dokumentų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Hans Peter

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi nedidelę vežimo autobusais įmonę. Neseniai vienas iš jo vairuotojų 
buvo sustabdytas Italijoje ir jam vietoje paskirta didelė bauda, nes kontrolės dokumentas 
kelionės lapas buvo netinkamai užpildytas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kelionės lapas 
nebūtinas ir nebenaudotinas, jei vežėjas kaip nustatyta užpildo kitus dokumentus ir paprašius 
juos gali pateikti. Taigi peticijos pateikėjas prašo peržiūrėti teisės aktą ir panaikinti 
reikalavimą pildyti kelionės lapą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticijos pateikėjas turi nedidelę vežimo autobusais įmonę. Neseniai vienas iš jo vairuotojų 
buvo sustabdytas Italijoje ir jam vietoje paskirta bauda, nes kontrolės dokumentas  kelionės 
lapas buvo netinkamai užpildytas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kelionės lapas nebūtinas ir 
nebenaudotinas, jei vežėjas kaip nustatyta užpildo kitus dokumentus ir paprašius juos gali
pateikti. Taigi peticijos pateikėjas prašo peržiūrėti teisės aktą ir panaikinti reikalavimą pildyti 
kelionės lapą. 

Taikytinas teisės aktas (1992 m. kovo 16 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 684/92 dėl 
bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių), iš 
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tikrųjų buvo peržiūrėtas kaip „kelių teisės aktų paketo“, kuris patvirtintas 2009 m. spalio 
22 d., dalis, tačiau nuostatos dėl kelionės lapo liko nepakeistos ir jomis nustatyta, kad visiškai 
liberalizuotų ir leidimo nereikalaujančių vienkartinių paslaugų tolimojo susisiekimo 
autobusais atveju pildomas kelionės lapas, kuriame nurodoma ši informacija: paslaugos rūšis; 
pagrindinis maršrutas; paslaugą teikiantis (-ys) vežėjas (-ai). Per diskusijas Taryboje ir 
Europos Parlamente dėl Komisijos pasiūlymo susitarta, kad kelionės lapas labai naudingas, 
nes šiuo standartiniu dokumentu kaip įrodymu paprasta pasinaudoti kontrolę vykdantiems 
pareigūnams skirtingose valstybėse narėse siekiant nustatyti kai kurias pagrindines vežėjo 
teikiamos transporto paslaugos ypatybes. Be to, tai aiškus nebiurokratinis įrodymas, kad 
atitinkama transporto paslauga nėra reguliari paslauga, kuriai reikalingas leidimas. 

Siūloma informuoti peticijos pateikėją, kad kelionės lapas laikomas labai naudingu, nes juo 
kaip įrodymu paprasta pasinaudoti siekiant nustatyti, kad atitinkama transporto paslauga nėra 
įprasta paslauga, kuriai reikalingas leidimas. Reikalavimas dėl kelionės lapo bus įtrauktas ir į 
naująjį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių.“


