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Tema: Peticija Nr. 1505/2009 dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama profesionalių 
vairuotojų vairavimo ir poilsio trukmė, kurią pateikė Vokietijos pilietis Ulf 
Berger. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia savo nepasitenkinimą nustatytomis profesionalių vairuotojų 
vairavimo ir poilsio trukmės taisyklėmis. Jis mano, kad naujosios europinės taisyklės, 
kuriomis reglamentuojama jo profesijos grupė, yra beprasmės ir nepritaikomos. Pasak 
peticijos pateikėjo, jis praranda pajamas, turi mažiau laisvo laiko ir 24 val. per parą yra 
kontroliuojamas. Jis aiškina, kad taisyklės spraudžia jį į rėmus, nesusijusius su tikromis 
aplinkybėmis, kuriomis profesionalūs vairuotojai atlieka savo darbą. Pasak jo, draudžiama 
dirbti tris savaites, o paskui vieną savaitę nedirbti, kaip jis buvo įpratęs. Peticijos pateikėjas 
mano, kad šios taisyklės nepatogios ir apriboja jo laisvę spręsti, kada, kaip ir kur leisti savo 
laisvalaikį. Jis taip pat aiškina, kad taisyklės yra per griežtos, dėl jų netgi gali pablogėti 
saugumas, nes vairuotojai (net pavargę) nebegali patys nuspręsti, kada daryti pertrauką, o 
kada važiuoti toliau.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d. 

„Bendrosios ES profesionalių vairuotojų vairavimo, pertraukų ir poilsio trukmės taisyklės 
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galioja daugiau nei 40 metų (pirmasis su šia sritimi susijęs teisės aktas priimtas 1969 m.) 1. Po 
penkerių derybų metų, 2006 m. kovo 15 d., bendru sprendimu Europos Parlamentas ir Taryba 
patvirtino naują ES teisės aktą (Reglamentą (EB) Nr. 561/20062), kuriuo siekiama pagerinti 
profesionalių vairuotojų vairavimo ir poilsio trukmės organizavimą ir didinti patikrinimų 
skaičių. Šiuo nauju teisės aktu, kuriuo nustatoma daugiau aiškumo, geresnės darbo sąlygos ir 
griežtesnis bei darnus taikomų taisyklių laikymasis, atnaujintos galiojančios taisyklės. Pagal 
šias taisykles visi sunkiųjų krovinių ir keleivinių transporto priemonių vairuotojai kas antrą 
savaitę turi mažiausiai du ištisus laisvadienius ir kiekvieną dieną ilgesnį poilsiui skirtą laiką 
(mažiausiai devynias, o ne aštuonias valandas). Į tachografą, be vairavimo, kuris automatiškai 
pažymimas kaip „vairavimo trukmė“, visi vairuotojai privalo ranka įvesti duomenis apie visą 
savo veiklą (transporto priemonės pakrovimą, iškrovimą, valymą, priežiūrą ir kt.) kaip „kitus 
darbus“. Kitas taisyklių patobulinimas susijęs su „bendros atsakomybės“ principo nustatymu, 
o tai reiškia, kad visos į transporto veikimo grandinę įtrauktos šalys (vairuotojai, transporto 
ūkio subjektai, krovinių siuntėjai, ekspeditoriai ir kt.) atsako už Reglamento pažeidimą. 
Peticijos pateikėjo nepasitenkinimas dėl ES socialinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas 
kelių transporto sektorius, ir dėl jų taikymo būdų, gali kilti dėl klaidingo tekstų aiškinimo. 

Su kelių transportu susijusiais socialiniais teisės aktais nustatoma tik būtiniausi vairavimo, 
pertraukų ir poilsio trukmės reikalavimai, taikomi profesionaliems vairuotojams. Niekas 
netrukdo vairuotojams ir transporto ūkio subjektams organizuoti vairuotojų darbą taip, kad jie 
turėtų daugiau poilsiui ir pertraukoms skirto laiko negu minimaliai reikalaujama ES 
taisyklėse. Jau įrodyta, kad šios taisyklės ir jų taikymo tvarka prisideda prie kelių eismo 
saugumo didinimo ir vairuotojų darbo sąlygų gerinimo, taip pat ir prie sąžiningos 
konkurencijos visoje Europos Sąjungoje užtikrinimo. Komisija reguliariai stebi darnų šių 
taisyklių taikymą ir jų veiksmingumą, teikdama dvimetes ataskaitas, nuolat bendraudama su 
valstybių narių ekspertais, pramonės atstovais ir socialiniais partneriais. Komisija nemato 
jokio pagrindo keisti neseniai atnaujintas taisykles, kurios įsigaliojo 2007 m. balandžio mėn.“ 
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