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Імплементація Регламентів ЄС у 

сфері внутрішніх перевезень

Контроль (перевірки)

Санкції та види порушень



Контроль

Стаття 18

Держави-члени повинні вживати будь-яких заходів, які можуть

бути необхідними для імплементації цього Регламенту.

Стаття 19

1. Держави-члени повинні встановити правила накладення санкцій за

порушення цього Регламенту і Регламенту (ЄЕС) № 3821/85 та

повинні вживати всіх необхідних заходів для забезпечення їхньої

імплементації (…)

2. Держава-член надає дозвіл компетентним органам накладати

санкції на підприємства та/або водія за порушення цього Регламенту.



Контроль

Стаття 19

3. Щоразу, коли держава-член ініціює судовий розгляд чи

накладає санкції за вчинення відповідного порушення, вона

повинна надати водієві докази вчинення цього порушення у

письмовій формі.

4. Держави-члени гарантують, що система пропорційних

санкцій, яка може також передбачати фінансові санкції,

застосовуватиметься у випадку порушень.



Стаття 20

1. Водій повинен зберігати докази, надані державою-

членом, що стосуються накладених санкцій чи початку

судового розгляду, до того часу, поки аналогічне порушення

цього Регламенту більше не зможе бути підставою для

повторного судового розгляду чи накладення санкцій

згідно з положеннями цього Регламенту.

Контроль



Контроль

ДИРЕКТИВА 2006/22/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85

і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі

автотранспортної діяльності

Держави-члени організовують систему відповідних і регулярних

перевірок...

Такі перевірки повинні щороку охоплювати значну вибірку мобільних

працівників, водіїв, підприємств та транспортних засобів усіх категорій.



Частота контролю

Кожна держава-член організовує перевірки таким чином, щоб з 1

травня 2006 року вони охоплювали 1% днів, відпрацьованих

водіями транспортних засобів.

Цей відсоток збільшиться до 2% з 1 січня 2008 року і до не менше 3% з

1 січня 2010 року.

З 1 січня 2012 року цей мінімальний відсоток може бути збільшений

Комісією до 4%.

Під час придорожніх перевірок перевіряються не менше 15% загальної

кількості робочих днів і не менше 30% робочих днів перевіряються на

території підприємств.

Контроль



Контроль

Види контролю

Придорожні перевірки повинні проводитися раптово в різних місцях (щоб

охопити всю дорожню мережу географічно) з унеможливленням об’їзду

пунктів перевірки.

Спільні перевірки на дорогах

Держави-члени щонайменше шість разів на рік мають здійснювати спільні

придорожні перевірки.

Такі перевірки здійснюються за одночасної участі правозастосовних органів

двох або більше держав-членів, під час чого кожний з них діє на своїй

території.

Перевірки на підприємствах

Перевірки на підприємствах плануються на основі попереднього досвіду

роботи з різними видами транспорту та підприємств.



Система класифікації ризиків

Держави-члени мають запровадити систему класифікації ризиків

для підприємств, засновану на числі і ступені серйозності порушень

Регламентів, вчинених одним підприємством.

Підприємства з високим ступенем ризику повинні перевірятися

ретельніше і частіше.

Держави-члени повинні забезпечувати належну професійну

підготовку співробітників правозастосовних органів.

Контроль



Навчання інспекторів органу контролю

Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради

Підготовлено проектом «TRACE».

Контроль

Метою проекту є створення та надання спільно погоджених

та спрощених роз’яснень щодо Регламенту (ЄС) № 561/2006.

Відповідний тренінг був підготовлений для забезпечення

рівних умов для транспортних підприємств та водіїв в усіх

державах-членах, незважаючи на застосовні норми місцевого

законодавства.



Теми
• Вступ;

• Придорожні перевірки/залучення водіїв;

• Мета Регламенту (ЄС) № 561/2006 та Регламенту (ЄЕС) №

3821/85 щодо записуючого обладнання (уривки)

Навчання інспекторів органу контролю

Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради

Контроль



Аналізується кожна стаття та презентуються приклади:

- застосування Регламенту (ЄС) № 561/2006 щодо соціальних питань;

- застосування Регламенту (ЄЕС) № 3821/85, включаючи Додаток 1B.

Навчання інспекторів органу контролю

Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради

Контроль



Санкції та види порушень

ДИРЕКТИВА 2006/22/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

Порушення

Відповідно до Статті 9(3) у рамках цієї Директиви зазначений нижче невичерпний перелік

надає вказівки щодо того, що вважається порушенням:

(1) перевищення максимального щоденного, щотижневого або двотижневого часу керування;

(2) недотримання мінімального щоденного або щотижневого періоду відпочинку;

(3) недотримання мінімальної перерви;

(4) відсутність налаштованого тахографа відповідно до Регламенту (ЄЕС) № 3821/85.



ДИРЕКТИВА 2009/5/ЄС,

що вносить зміни до Додатку III до Директиви 2006/22/ЄС

про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85

і (ЄЕС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства у галузі

автотранспортної діяльності.

У таблиці наведений розподіл порушень за важкістю:

ОВП особливо важке порушення;

ВП важке порушення;

ДП дрібне порушення.

Примітка: ставка для штрафів встановлюється не на рівні ЄС, а на рівні

кожної держави-члена як прояв її суверенітету.

Санкції та види порушень



Санкції та види порушень

№ Законодавча

база
Тип порушення Рівень серйозності

порушення

ОВП ВП ДП

A Екіпаж

A1 Стаття 5.1 Недотримання мінімального віку водіїв X

B Час керування

B1

B2

B3

Стаття 6.1 Перевищення щоденного часу 

керування тривалістю 9 годин у 

разі відсутності можливості його 

продовження до 10 годин

9 год. <…<10 

год.

10 год. <…<11 

год.

12 год. <… X

X

X

B4

B5

B6

Перевищення збільшеного 

щоденного часу керування 

тривалістю 10 годин у разі 

можливості його продовження

10 год. <…

11 год. <…<12 

год.

12 год. <… X

X

X



Контроль та санкції: підсумки

Види перевірок (придорожні, на підприємствах)

Частота перевірок

Система класифікації ризиків

Навчання співробітників уповноважених органів (тренінг у рамках проекту «TRACE», …)

Санкції (рівень серйозності порушень)



Дякую за увагу! 

Жиль БАРАНЖЕ

• gilles.baranger@free.fr 

Для того, щоб отримати більше 
інформації про проект «AASISTS», 
зверніться, будь ласка, за електронною 
адресою:

aasists@egis-ukraina.com

mailto:aasists@egis-ukraina.com

