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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0711/2012 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesines vežimo 
kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 
96/26/EB, nuostatų aiškinimo, kurią pateikė Lenkijos pilietis Mariysz Miasko 
teisininkų firmos „Kancelaria Prawne Viggen“ vardu

1. Peticijos santrauka

Minėtos teisininkų firmos, kuri specializuojasi teikti teisines konsultacijas transporto 
įmonėms, vardu peticijos pateikėjas išreiškia abejones dėl tam tikrų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesines vežimo kelių 
transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, nuostatų 
aiškinimo. Jis teigia, kad sunku suprasti, apie kurį iš šių dviejų teisės aktų kalbama 
reglamente, ir todėl prašo imtis būtinų priemonių ir ištaisyti minėtą defektą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede1 pateikiamas sunkiausių ES taisyklių pažeidimų, 
dėl kurių vežėjas gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 
dalies a punktą sąrašas.

                                               
1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias 
profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 
300, 2009 11 14, p. 51).
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Peticijos pateikėjas tvirtina, kad IV priedo formulavimas, ypač 1 punkto a ir b papunkčių, yra 
dviprasmiškas ir nesuderinamas su atitinkamomis Reglamento (EB) Nr. 561/20061

nuostatomis ir taip trukdoma teisingai taikyti ES teisės aktus.

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 dėl profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų 6 
straipsnyje nustatytos sąlygos, kurių įmonės ir transporto vadybininkai turi laikytis, siekdami 
atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Reglamento IV priede nurodyti sunkiausi 
pažeidimai yra susiję su skirtingais ES kelių transporto teisės aktais. Šie teisės aktai priede ar 
reglamento tekste tiesiogiai nenurodomi.
Tačiau pagal IV priedo 1 punkto a ir b papunkčius reikia suprasti, kad pažeidimai yra susiję su 
atitinkamomis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl vairavimo trukmių, pertraukų ir poilsio 
laikotarpių nuostatomis.

Iš tiesų, net jei IV priedo 1 punkto a ir b papunkčių formulavimu neatkartojami tikslūs 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 6 straipsnio 1–3 dalių terminai, vartojamus terminus reikėtų 
aiškinti atsižvelgiant į šiuos straipsnius. Vadinasi, reikia suprasti, kad posakiai, vartojami IV 
priedo 1 punkto a papunktyje, t. y. leistina „6 dienų“ vairavimo trukmė reiškia didžiausią 
leistiną 56 valandų kassavaitinę vairavimo trukmę, o leistina „14 dienų“ vairavimo trukmė –
didžiausią leistiną 90 valandų bendrą vairavimo trukmę per dvi savaites paeiliui. Todėl bet 
kurios iš šių dviejų leistinų vairavimo trukmių viršijimą 25 proc. ar daugiau reikėtų skaičiuoti 
remiantis 56 ir 90 valandų ribomis.

Laikantis to paties požiūrio didžiausia leistina kasdienė vairavimo trukmė, kaip galima spręsti 
pagal IV priedo 1 punkto b papunktį, yra 9 valandų (arba 10 valandų ne daugiau nei du kartus 
per savaitę) kasdienė vairavimo trukmė, o ne kasdienės vairavimo trukmės dalis iki 
privalomos pertraukos, kurią vairuotojas turi daryti daugiausiai po 4,5 valandos vairavimo.
Tai galima spręsti pagal kasdienės vairavimo trukmės apibrėžtį, pateiktą Reglamento (EC) 
Nr. 561/2006 4 straipsnio k punkte, kuriame nurodoma, kad „kasdienio vairavimo trukmė“ –
tai visa sudėta vairavimo trukmė nuo vieno kasdienio poilsio laikotarpio pabaigos iki kito 
kasdienio laikotarpio pradžios arba tarp kasdienio poilsio laikotarpio ir kassavaitinio poilsio 
laikotarpio“.

Vienintelis naujas IV priedo 1 punkto b papunkčio elementas, kurio nėra Reglamente (EB) 
Nr. 561/2006, yra nepertraukiamas mažiausiai 4,5 valandų poilsio laikotarpis, kurio nepaisant 
ir viršijant didžiausią leistiną kasdienę vairavimo trukmę 50 proc. ar daugiau, toks pažeidimas 
patenka į sunkiausių pažeidimų kategoriją. Jei vairuotojas ilsėtųsi nepertraukiamu bent 4,5 
valandų poilsio laikotarpiu, 50 proc. ar daugiau viršytas kasdienis vairavimo laikotarpis 
nebūtų laikomas sunkiausiu nusižengimu.

Išvada

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede pateikiamas sunkiausių ES taisyklių pažeidimų, 
dėl kurių galima prarasti nepriekaištingą reputaciją. Šie pažeidimai apibrėžiami pateikiant 
nuorodą į skirtingais ES transporto teisės aktais nustatytas nuostatas ir aiškinami atsižvelgiant 

                                               
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 i š  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.
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į jas. Ypač teisės aktų dėl vairavimo trukmių, pertraukų ir poilsio laikotarpių pažeidimų, 
minimų šio priedo 1 punkte, atveju aiškiai nurodomos atitinkamos Reglamento (EB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtys.“


