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LIETUVOS RESPUBLIKA
LT

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO
INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS
SERTIFIKATAS

kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto
autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių
vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio
Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – reglamentas (EB)
Nr. 1073/2009) nuostatas
(šią dalį pildo transporto operacijas savo sąskaita vykdantis asmuo ar subjektas)

Toliau pasirašęs
atsakingas už įmonę, ne pelno organizaciją ar kitą subjektą (apibūdinti)
(vardas ir pavardė arba oficialus pavadinimas, visas adresas)

patvirtina, kad:
- numatyta transporto paslauga nėra komercinė ir už ją nebus gauta pelno,
- transporto veikla šiam asmeniui ar subjektui yra tik šalutinė veikla,
- tolimojo susisiekimo ar miesto autobusas, registracijos Nr.

,

yra šio asmens ar subjekto nuosavybė, įgyta išsimokėtinai arba pagal ilgalaikės išperkamosios
nuomos sutartį,
- tolimojo susisiekimo ar miesto autobusą vairuos toliau pasirašiusio asmens ar subjekto
darbuotojas, toliau pasirašęs asmuo arba darbuotojas, kurį įmonė samdo arba kurio paslaugomis
naudojasi pagal sutartį.
(asmens ar subjekto atstovo parašas)
(šią dalį pildo kompetentinga institucija)

Tai yra sertifikatas, apibrėžtas reglamento (EB) Nr. 1073/2009 5 straipsnio 5 dalyje.

(galiojimo laikas)

(išdavimo vieta ir data)

(kompetentingos institucijos pareigūno parašas ir antspaudas)

2
(Antroji pusė)

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vežimo savo
sąskaita veikla – operacijos, kurias nekomerciniais ir pelno nesiekiančiais tikslais vykdo fizinis ar
juridinis asmuo, jeigu:
- transporto veikla tam fiziniam ar juridiniam asmeniui tėra pagalbinė veikla;
- naudojamos transporto priemonės yra to fizinio ar juridinio asmens nuosavybė arba tas
asmuo jas įgijo išsimokėtinai ar pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį ir vairuojamos
fizinio ar juridinio asmens darbuotojo arba paties fizinio asmens ar personalo, kurį pagal sutartinę
prievolę yra įdarbinusi ar kuris suteiktas įmonei.
2. Pagal reglamento (EB) Nr. 1073/2009 3 straipsnio 2 dalį vežėjams savo sąskaita, jų
nediskriminuojant nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos atžvilgiu, leidžiama atlikti šios
rūšies transporto operaciją, jeigu jie:
- įsisteigimo valstybėje narėje turi leidimą vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais
pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytas patekimo į rinką sąlygas;
- atitinka atitinkamuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus teisinius kelių saugos
reikalavimus, taikomus vairuotojams ir transporto priemonėms.
3. Šių bendrųjų nuostatų 1 punkte nurodytai vežimo savo sąskaita veiklai taikoma
sertifikatų sistema.
4. Sertifikatu suteikiama teisė jo turėtojui vykdyti tarptautines transporto operacijas
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais savo sąskaita. Sertifikatą išduoda valstybės narės, kurioje
transporto priemonė yra įregistruota, kompetentinga institucija. Jis galioja visos kelionės metu,
įskaitant visas tranzitines keliones.
5. Atitinkamas šio sertifikato dalis trimis egzemplioriais neištrinamomis raidėmis užpildo
asmuo ar operaciją atliekančio subjekto atstovas ir kompetentinga institucija. Po vieną sertifikato
kopiją pasilieka sertifikatą išdavusi kompetentinga institucija ir pats asmuo ar subjektas.
Vairuotojas visos bet kokios tarptautinės kelionės metu sertifikato originalą ar patvirtintą jo kopiją
laiko transporto priemonėje. Sertifikatas pateikiamas įgaliotų valdžios institucijų prašymu. Asmuo
ar atitinkamais atvejais subjektas yra atsakingi už sertifikatų saugojimą.
6. Sertifikatas galioja 5 metus.
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