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Tema: Peticija Nr. 1572/2009 dėl peticijos pateikėjo prašymo iš dalies pakeisti 
Reglamentą 2006/561/EB dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių 
teisės aktų suderinimo, kurią pateikė Italijos pilietis G. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas turi keletą išsamių pasiūlymų dėl teisės aktų tekstų pakeitimų arba
patikslinimų Atrodo, kad jis mano, jog galiojančiu teisės aktu sunkvežimių vairuotojų 
darbdaviams suteikiama galimybių nustatyti pernelyg ilgas darbo valandas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 ir Direktyvą 2006/22/EB1 Europos Parlamentas ir Taryba 
priėmė 2006 m. kovos 15 d., po penkerių metų derybų. Šiais teisės aktais pagerintas 
profesionalių vairuotojų (vežančių prekes ir keleivius) darbo organizavimas ir sugriežtinti 
patikrinimai. Jais nebuvo nustatytos visiškai naujos su kelių transportu susijusios socialinės 
taisyklės, o buvo siekiama atnaujinti dvidešimties metų senumo teisės aktus dėl profesionalių 
vairuotojų vairavimo valandų ir poilsio laiko ir užtikrinti veiksmingesnį ir vienodesnį jų 
                                               
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)
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 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 panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, 2006 4 11, p. 35).
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taikymą visoje Europoje. Šiais teisės aktais labai pagerintos profesionalių vairuotojų 
socialinės sąlygos ir prisidedama prie didesnio kelių eismo saugumo ir sąžiningos 
konkurencijos. Reglamentas dėl vairavimo valandų papildomas Direktyva 2002/15/EB1, 
kurioje nustatyti minimalūs reikalavimai dėl kassavaitinio darbo laiko, pertraukų ir naktinio 
darbo. 

Pirma, peticijos pateikėjas prašo, kad Direktyva 2002/15/EB reglamentuotų maksimalų 
kasdienį darbo laiką. Toks reglamentavimas būtų per didelis ir nereikalingas, todėl teisės aktų 
leidėjas, remdamasis proporcingumo principu, nustatė didžiausią leistiną kassavaitinio darbo 
ribą. 

Peticijos pateikėjas taip pat prašo, kad vairuotojo šalia kolegos, vairuojančio transporto 
priemonę, praleistas laikas, kuris pagal Direktyvą 2002/15/EB apibrėžiamas kaip „buvimo 
darbo vietoje laikas“, būtų įvertintas ir atlygintas kaip darbo laikas. Šiuo atveju svarbu 
pažymėti, kad, nepaisant ES nustatytų apibrėžčių, su darbu susijusi mokėjimų tvarka 
priklauso ne tiesioginei ES kompetencijai, o nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai.

Peticijos pateikėjas taip pat prašo pakeisti taisykles, kad ilgiausias kasdienis 9 (arba 10) 
valandų trukmės vairavimo laikas būtų susietas su 24 valandų laiko tarpsniu, o ne su laiku 
tarp dviejų poilsio laiko tarpsnių. Teisės aktų leidėjas pasirinko pastarąjį variantą siekdamas 
lankstesnių taisyklių dėl vairuotojų interesų. 

Kita vertus, peticijos pateikėjas nepritaria galimybei sutrumpinti kasdienį 9 valandų poilsio 
laiką. Šią galimybę teisės aktų leidėjas numatė siekdamas suteikti šiek tiek lankstumo 
pramonei, nesukeliant grėsmės kelių eismo saugumui. 

Galiausiai peticijos pateikėjas nurodo, kad šiame reglamente turėtų būti reikalaujama, kad 
transporto įmonės sudarytų savo vairuotojų kassavaitinio poilsio laiko namuose grafiką, 
išskyrus tuos atvejus, kai užduoties įvykdymas trunka ilgiau nei septynias dienas. Teisės aktų 
leidėjui atrodė tinkama leisti vairuotojams patiems laisvai nuspręsti, ką veikti per poilsiui 
skirtą laiką, nenurodant, kur tiksliai vairuotojas turėtų būti per kassavaitinį poilsio laiką.

Svarbu pažymėti, kad teisės aktuose nustatyti būtinieji reikalavimai, ir valstybėse narėse arba 
kolektyvinėse ar individualiose darbo sutartyse gali būti taikomos palankesnės sąlygos.

Nustatydamas su kelių transportu susijusias socialines taisykles 2002 ir 2006 m. teisės aktų 
leidėjas laikėsi proporcingumo principo atsižvelgdamas į išsamias diskusijas įvairiais 
klausimais ir į sąžiningą bei veiksmingą konkurenciją, taip pat į esamą socialinę sistemą. 
Komisija prižiūri, kad šios 2007 m. įsigaliojusios taisyklės būtų tinkamai taikomos. Kasmet 
teikiamos reguliarios ataskaitos, kuriose įvertinamas taisyklių veiksmingumas ir išdėstoma 
dviejų šio pramonės sektoriaus šalių nuomonė. Be to, vienodas taisyklių taikymas ES 
užtikrinamas, inter alia, taikant komitologijos procedūrą, kurioje socialiniai partneriai 
dalyvauja stebėtojų teisėmis.“  

                                               
1 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja 
kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).


