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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0632/2010 dėl Tarybos reglamentais Nr. 881/92/EEB ir 
Nr. 1072/2009/EB dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių 
transportu rinką taisyklių nustatytų apribojimų, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Harald Dittes

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad sunkvežimių vairuotojai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, 
bet ilgalaikiai ES valstybės gyventojai, gali verstis krovinių vežimu tik turėdami vairuotojo 
liudijimą, išduotą ES valstybės narės vežėjo, turinčio Bendrijos licenciją, ir jei juos samdo 
minėtas vežėjas. Dėl to trečiųjų šalių piliečiams neleidžiama įsidarbinti per laikino įdarbinimo 
agentūras, kurios specializuojasi šioje srityje.

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad sunkvežimių vairuotojai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, 
bet ilgalaikiai ES valstybės gyventojai, gali verstis krovinių vežimu tik turėdami vairuotojo 
liudijimą, išduotą ES valstybės narės vežėjo, turinčio Bendrijos licenciją, ir jei juos samdo 
minėtas vežėjas. Jis tvirtina, kad dėl to trečiųjų šalių piliečiams neleidžiama įsidarbinti per 
laikino įdarbinimo agentūras, kurios specializuojasi šioje srityje.
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Vairuotojo liudijimas – tai dokumentas, kuriuo įrodoma, kad vairuotojas, kuris yra trečiosios 
šalies pilietis, teisėtai dirba Europos Sąjungoje. Vadovaujantis Reglamento Nr. 881/921 3 
straipsnio 1 dalimi, tarptautinis prekių vežimas keliais vykdomas pateikus Bendrijos leidimą 
ir, jei vairuotojas yra valstybės, kuri nėra narė, pilietis – vairuotojo liudijimą. Pagal minėto 
straipsnio 3 dalį vairuotojo liudijimą pagal 6 straipsnį valstybė narė išduoda bet kuriam 
vežėjui, kuris:
– turi Bendrijos leidimą;
– toje valstybėje narėje teisėtai įdarbina valstybių, kurios nėra narės, piliečiais esančius 
vairuotojus arba teisėtai naudojasi valstybių, kurios nėra narės, piliečiais esančių vairuotojų 
paslaugomis, kai vairuotojai vežėjui perleidžiami pagal tos pačios valstybės narės įdarbinimo 
ir profesinio mokymo sąlygas, nustatytas:
– įstatymais ir kitais teisės aktais,
– atitinkamai kolektyvinėmis sutartimis, sudarytomis pagal toje valstybėje narėje taikomas 
taisykles.

Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo reglamento 6 straipsnyje nustatyta, kad vairuotojo liudijimą 
vežėjų įmonės įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos Bendrijos 
leidimo turėtojo prašymu išduoda kiekvienam valstybės, kuri nėra narė, piliečiu esančiam 
vairuotojui, kuris tuo leidimu teisėtai įdarbinamas arba kurio paslaugomis teisėtai 
naudojamasi pagal įstatymus ir kitus teisės aktus ir atitinkamai pagal kolektyvines sutartis, 
sudarytas pagal toje valstybėje narėje taikomas taisykles bei pagal toje pačioje valstybėje 
narėje nustatytas įdarbinimo ir vairuotojų profesinio mokymo sąlygas.

Išvada

Vadovaujantis Reglamento Nr. 881/92 nuostatomis darytina išvada, kad vairuotojo liudijimas 
išduodamas vežėjų įmonės, kuri įdarbina trečiosios šalies vairuotoją arba kuri naudojasi tokio 
vairuotojo paslaugomis, prašymu, o ne laikino įdarbinimo agentūros prašymu, kaip teigia 
peticijos pateikėjas. Reglamento 6 straipsnyje vartojami žodžiai „naudojasi jo paslaugomis“ 
šiuo atveju reiškia, kad laikino įdarbinimo agentūra vairuotoją įdarbina, o paskui perleidžia jį 
vežėjų įmonei. Iki šiol Komisija nėra gavusi skundų šiuo klausimu, todėl nėra informuota apie 
problemas, kylančias išduodant vairuotojų liudijimus vežėjų įmonėms, kurios per laikino 
įdarbinimo agentūras teisėtai įdarbina trečiųjų šalių vairuotojus, kaip numatyta teisės 
aktuose.”

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Atsakydamas į Komisijos pranešimą, peticijos pateikėjas ir toliau skundžiasi dėl teisės akto 
ir teigia, kad reikėtų jį pakeisti taip, kad vairuotojo liudijimus galėtų išduoti ne tik vežėjai, bet 
ir laikino įdarbinimo agentūros.

                                               
1 1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinką vežant 
krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių 
narių teritorijas (OL L 95, 1992 4 9, p. 1). Nuo 2011 m. gruodžio 4 d. šis reglamentas bus pakeistas 
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų 
patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009 11 14, p. 72), 
kuriame numatytos tos pačios nuostatos dėl vairuotojo liudijimo kaip Reglamente Nr. 881/92.
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Peticijos pateikėjas nepateikia jokios naujos informacijos. Aišku, jis supranta atitinkamas 
teisės akto nuostatas, bet nėra jomis patenkintas ir norėtų jas pakeisti taip, kad padidėtų 
laikino įdarbinimo agentūrų lankstumas įdarbinant vairuotojus, kurie yra ne ES valstybių 
narių piliečiai, ir kad vežėjai galėtų greičiau naudotis šių vairuotojų paslaugomis. 

Minėtąjį teisės aktą priėmė Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba, manydami, kad 
vairuotojo liudijimas turėtų būti nustatytas ir todėl, kad valstybės narės galėtų faktiškai 
patikrinti, ar trečiųjų šalių vairuotojai įdarbinti teisėtai arba ar teisėtai jų paslaugomis 
naudojasi vežėjai, atsakingi už atitinkamą vežimą. Vairuotojo liudijimo paskirtis – padėti 
užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas ES vairuotojams, ir todėl teisės aktų leidėjai nusprendė, 
kad vairuotojo liudijimas visuomet turi būti išduodamas vežėjams tiesiogiai.

Taigi Komisija neketina keisti minėtojo teisės akto.”


