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EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš
dalies keičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantį
Reglamentą (EEB) Nr. 3820/851, ypač į jo 25 straipsnio 2 dalį,
kadangi:

LT

(1)

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio k punkte apibrėžta kasdienio vairavimo
trukmė – tai visa sudėta vairavimo trukmė nuo vieno kasdienio poilsio laikotarpio
pabaigos iki kito kasdienio poilsio laikotarpio pradžios arba tarp kasdienio poilsio
laikotarpio ir kassavaitinio poilsio laikotarpio.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio g punkte apibrėžtas kasdienio poilsio
laikotarpis – tai kasdienis laiko tarpas, per kurį vairuotojas gali laisvai disponuoti savo
laiku, apimantis normalų kasdienio poilsio laikotarpį arba sutrumpintą kasdienio
poilsio laikotarpį. Normalus kasdienio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 11 valandų
poilsiui skirtas laiko tarpas. Kaip alternatyva, šis normalus kasdienio poilsio
laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius, kai pirmas yra mažiausiai 3 valandų
nepertraukiamas laikotarpis, o antras – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas
laikotarpis. Sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiausiai 9 valandų, bet
trumpesnis nei 11 valandų, poilsiui skirtas laiko tarpas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad per 24 valandų
laiko tarpą po prieš tai pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio
pabaigos vairuotojas turi būti pasinaudojęs kitu kasdienio poilsio laikotarpiu.

(4)

Valstybių narių vykdomosios valdžios institucijos kasdienio vairavimo trukmę
apskaičiuoja pagal skirtingas taisykles, jei vairuotojai neišnaudoja visų Reglamentu
(EB) Nr. 561/2006 nustatytų kasdienio poilsio laikotarpių.

(5)

Dėl šių skirtumų Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 taikomas nevienodai, nes nesilaikant
nuostatų dėl poilsio laikotarpių gali būti padaroma pažeidimų, kurie nustatomi pagal

1

OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

1

LT

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB2 III priedą ir kurių skaičius ir
sunkumo lygis gali skirtis, priklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje išaiškintas
pažeidimas. Todėl informacija apie pažeidimus, kuria keičiasi valstybės narės, taip pat
tampa netiksli.
(6)

Vis dėlto Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 nustatytų poilsio laikotarpių nuostatų
neatitiktis visada turėtų būti laikoma šio reglamento pažeidimu.

(7)

Siekiant užtikrinti aiškų, veiksmingą, proporcingą ir vienodą Reglamento (EB)
Nr. 561/2006 nuostatų vykdymą, derėtų užtikrinti, kad valstybių narių vykdomosios
valdžios institucijos vienodai aiškintų taisykles ir jas suderintai taikytų, ir priimti
rekomenduojamą metodą šiuo klausimu.

(8)

Šis sprendimas atitinka pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/853 18 straipsnio 1
dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 straipsnio, rekomenduojamas metodas, kurio
vienintelė paskirtis – apskaičiuoti vairavimo laikotarpį, jei vairuotojas neišnaudojo visų
Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 nustatytų poilsio laikotarpių, yra šis: kasdienio vairavimo
trukmė baigiama skaičiuoti, kai prasideda mažiausiai septynių valandų nepertraukiamo poilsio
laikotarpis. Paskesnė kasdienio vairavimo trukmė pradedama skaičiuoti, kai pasibaigia šis
mažiausiai septynių valandų poilsio laikotarpis.
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2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
Priimta Briuselyje, 2011.6.7

Komisijos vardu
Siim KALLAS
Pirmininko pavaduotojas
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