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Tema: Peticija Nr. 883/2011 dėl galimų darbdavio įmonės pažeidimų krovininių 
automobilių vairuotojų atžvilgiu, kurią pateikė Portugalijos piliečiai įmonės 
„Patinter“ vairuotojai grupės „Patinter vairuotojai“ (Motoristas da Patinter) 
vardu

1. Peticijos santrauka

„Patinter vairuotojai“ – tai kelių transporto priemonių vairuotojų grupė, norinti išlaikyti savo 
anonimiškumą. Jie skundžiasi, kad juos įdarbinusi įmonė „Patinter Portuguesa de Automóveis 
Transportadora S.A.“, kurios buveinė yra Mangvaldės mieste, Portugalijoje, verčia juos teikti 
transporto paslaugas ir Portugalijoje, ir kitose šalyse tos įmonės vardu, tačiau nesilaiko ES 
teisės aktuose nustatytų būtinų reikalavimų, ypač susijusių su poilsio laiku ir atlyginimu, į 
kuriuos jie teigia turintys teisę. Šie vairuotojai tvirtina biją, kad juos įdarbinusi įmonė imsis 
atsakomųjų priemonių, pvz., atleis iš darbo, ir šia aplinkybe paaiškinama, kodėl jie nesikreipė 
į nacionalinius teismus. Peticijos pateikėjai prašo Europos Sąjungos institucijų pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisijos pastabos

Reglamente (EB) Nr. 561/20061 nustatytos profesionalių vairuotojų vairavimo trukmės, 
                                               
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 Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 
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pertraukų ir poilsio laikotarpių taisyklės, siekiant suderinti konkurencijos sąlygas, pagerinti 
darbo sąlygas ir padidinti kelių eismo saugą. Be to, Direktyvoje 2002/15/EB1 nustatyti 
būtiniausi reikalavimai dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo 
laiko organizavimo.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 10 straipsnio 1 dalį vairuotojams draudžiama mokėti 
veiklos rezultatais grindžiamą atlyginimą, susijusį su vežamų krovinių kiekiu ir (arba) 
nuvažiuotu atstumu, jeigu mokant tokį atlyginimą kiltų pavojus kelių eismo saugai ir (arba) 
būtų skatinama nesilaikyti šio reglamento nuostatų. Nacionalinės valdžios institucijos turi 
užtikrinti, kad visi vairuotojai ir susijusios transporto įmonės laikytųsi šių taisyklių.
Peticijos pateikėjai tvirtina, kad įmonė jiems moka priedą prie atlyginimo – 0,06 EUR už 
vieną nuvažiuotą kilometrą. Kad patikrintų, ar įmonė laikosi atitinkamų ES taisyklių, 
Portugalijos nacionalinės teisėsaugos institucijos turi išsamiai patikrinti jos patalpas. Jei, 
atlikdamos patikras, teisėsaugos institucijos nustato, kad yra pažeidimų, ir (arba) randa 
įrodymų, kad dėl už nuvažiuotą atstumą mokamo atlyginimo kyla pavojus kelių eismo saugai, 
jos turėtų taikyti pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 19 straipsnį įdiegtoje nacionalinėje 
sankcijų sistemoje numatytas sankcijas. Reikia pažymėti, kad pagal Komisijos direktyvą 
2009/5/EB2 šio reglamento 10 straipsnio nuostatų pažeidimas laikomas labai sunkiu 
pažeidimu.

Peticijos pateikėjai taip pat kritiškai vertina įmonės darbo modelius ir atlyginimo sąlygas. 
Kaip teigia peticijos pateikėjai, pagal nustatytą tvarką jie neva turi praleisti užsienyje du ar 
daugiau savaitgalių iš eilės, taip pat valstybines šventes, ir už tai negauna nei atlyginimo, nei 
kompensuojamųjų atostogų, nei jokių išmokų maistui.

Nors Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytas įpareigojimas bent kas dvi savaites suteikti 
vairuotojui mažiausiai 45 valandų trukmės normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį, konkreti 
šio poilsio vieta tiksliai nenurodyta. Šio reglamento 8 straipsnyje nustatyta, kad vairuotojas 
gali nuspręsti kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne transporto 
priemonės nuolatinio laikymo vietoje pasinaudoti transporto priemonėje, jeigu transporto 
priemonė stovi vietoje ir joje įrengtos tinkamos miegojimo vietos. Tai, kad ši nuostata 
netaikoma normaliam kassavaitiniam poilsiui, reiškia, jog tokiais normalaus kassavaitinio 
poilsio laikotarpiais turėtų būti naudojamasi ne transporto priemonėje.

Direktyvos 2002/15/EB 4 straipsnyje nustatyta, kad vidutiniškai ne ilgiau kaip keturis 
mėnesius mobilaus darbuotojo savaitės darbo laikas negali viršyti 48 valandų. 3 straipsnio 
pirmoje pastraipoje taip pat nurodyta, kad darbo laikui priskiriamas bet koks laikas, kuriuo 
darbuotojas „negali laisvai disponuoti ir turi būti darbo vietoje, pasirengęs imtis įprastinio 
darbo, su tam tikromis užduotimis, kurios susijusios su budėjimu, [...] arba pagal bendras 
sąlygas, suderėtas socialinių partnerių ir (arba) pagal valstybių narių teisės aktuose 
nustatytas sąlygas“. Tačiau pagal 3 straipsnio a punkto nuostatas pertraukos, poilsio laikas ir, 
nepažeidžiant valstybių narių teisės aktų arba socialinių partnerių susitarimų, kitas buvimo 
darbo vietoje laikas į darbo laiką neįtraukiami.
                                                                                                                                                  
2006 4 11, p. 1).
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).
2 2009 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2009/5/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 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 panaikinančios Direktyvą 88/599/EEB 
III priedą (OL L 29, 2009 1 31, p. 45).
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Pagal Direktyvos 2002/15/EB 7 straipsnį iš valstybių narių taip pat reikalaujama užtikrinti, 
kad pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytas priemones arba darbdavių ir darbuotojų 
susitarimus vairuotojui būtų skiriama kompensacija už naktinį darbą, jeigu dėl tokios 
kompensacijos nekyla grėsmė kelių eismo saugai. Tačiau šios direktyvos nuostatomis 
nereglamentuojami trumpiausi kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpiai, kurie priskiriami 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo sričiai.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 153 straipsnį atlyginimo tarifai 
nepriskiriami ES darbo teisės aktų taikymo sričiai, todėl juos turi nustatyti kiekviena ES 
valstybė narė.
Be to, kiek tai sietina su darbuotojų sauga ir sveikatos apsaugos darbe, ES lygmeniu Pagrindų 
direktyvoje 89/391/EEB1, kuri yra pagrindinis šios srities teisės aktas, nustatyti bendrieji 
principai dėl profesinės rizikos prevencijos, saugos ir sveikatos apsaugos, riziką ir 
nelaimingus atsitikimus lemiančių veiksnių pašalinimo ir darbuotojų informavimo, 
konsultavimo ir mokymo. Joje reikalaujama, kad darbdavys įvertintų visą su darbuotojų 
sveikatos apsauga ir sauga susijusią riziką, įdiegtų prevencijos priemones ir užtikrintų 
tinkamą apsaugą. Todėl konkrečiomis aplinkybėmis įvertinus riziką sprendžiama, kokių 
priemonių reikia imtis. Ši direktyva taikoma visiems veiklos sektoriams.
Išvada

Visos ES valstybės narės turi užtikrinti, kad pagal jų nacionalinius įstatymus darbo laiko ir 
saugos bei sveikatos apsaugos darbe srityse būtų saugomos pirmiau minėtose ES direktyvose 
nustatytos teisės. Jei peticijos pateikėjai mano, kad jų darbdavys pažeidžia šias darbuotojų 
saugos ir sveikatos apsaugos taisykles, jie turėtų kreiptis į šiais klausimais kompetentingas 
nacionalinės valdžios institucijas. Atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes ir nacionalinį 
teisinį pagrindą, šios institucijos gali geriausiai išnagrinėti šį atvejį.“

                                               
1 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai 
darbe gerinti nustatymo, OL L 183, 1989 6 29, p. 1.


