Reglamento (EB) Nr. 1071/2009

4 straipsnis
Transporto vadybininkas
1. Įmonė, kuri verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, paskiria ne mažiau kaip vieną fizinį
asmenį, transporto vadybininką, kuris turi atitikti 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktuose nustatytus
reikalavimus ir kuris:
a) faktiškai ir nepertraukiamai vadovauja įmonės transporto veiklai;
b) yra realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, direktorius, savininkas ar
akcininkas, arba ją administruoja, arba individualios įmonės atveju – jos savininkas; ir
c. gyvena Bendrijoje.
2. Jeigu įmonė neatitinka 3 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyto profesinės kompetencijos reikalavimo,
kompetentinga valdžios institucija gali išduoti jai leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla
nepaskiriant pagal šio straipsnio 1 dalį transporto vadybininko, su sąlyga, kad:
a) įmonė paskirs Bendrijoje gyvenantį fizinį asmenį, atitinkantį 3 straipsnio 1 dalies b ir d
punktuose nustatytus reikalavimus, kuris pagal sutartį bus įgaliotas eiti transporto vadybininko pareigas
įmonės vardu;
b) sutartyje, siejančioje įmonę su a punkte nurodytu asmeniu, nurodomos to asmens
užduotys, kurias jis turi vykdyti faktiškai ir nepertraukiamai, bei apibrėžta jo, kaip transporto vadybininko,
atsakomybė. Užduočių aprašyme ypač svarbu nurodyti su transporto priemonių priežiūros administravimu,
transporto sutarčių ir dokumentų kontrole, bendrąja apskaita, krovinių ar paslaugų paskirstymu
vairuotojams ir transporto priemonėms bei su saugumo procedūrų kontrole susijusias užduotis;
c) a punkte nurodytas asmuo kaip transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip
keturių skirtingų įmonių transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 50 transporto
priemonių. Valstybės narės gali nuspręsti sumažinti įmonių, kurioms turi vadovauti transporto vadybininkas,
skaičių ir (arba) bendrą transportų priemonių, kurias turi administruoti tas asmuo, skaičių; ir

d) a punkte nurodytas asmuo atlieka nurodytas užduotis tik įmonės interesų labui, o
pareigas vykdo užtikrindamas nepriklausomumą nuo bet kurių įmonių, kurioms įmonė atlieka
vežimo operacijas.
3. Valstybės narės gali nuspręsti, kad pagal 1 dalį paskirtajam transporto vadybininkui negali būti
suteikti įgaliojimai ir pagal 2 dalį, arba kad jam gali būti suteikti įgaliojimai tik įmonių ar
transporto priemonių skaičiaus, mažesnio nei nurodytasis 2 dalies c punkte, atžvilgiu.
4.Įmonė turi pranešti kompetentingai valdžios institucijai apie paskirtą (-us) transporto vadybininką (-us).“

