
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 1

KELIŲ TRANSPORTAS: TARPTAUTINIS
TRANSPORTAS IR KABOTAŽAS

Priėmus kelis ES teisės aktus, laipsniškai buvo liberalizuotas tiek tarptautinis krovininis ir
keleivinis kelių transportas, tiek krovininis ir keleivinis kabotažas.

TEISINIS PAGRINDAS

Lisabonos sutarties VI antraštinė dalis, visų pirma SESV 91 straipsnis.

TIKSLAI

Sukurti liberalizuotą kelių transporto paslaugų rinką, suteikiant galimybę vykdyti profesinę
veiklą panaikinus visus apribojimus, taikomus vežėjui dėl jo pilietybės ar dėl to, kad jis įsisteigęs
ne toje valstybėje narėje, kurioje teikiamos paslaugos.

LAIMĖJIMAI

A. Kelių transportas
1. Patekimas į krovininio transporto rinką (ir galimybės vykdyti profesinę veiklą)
Pateikus Europos Parlamento ieškinį dėl neveikimo, Teisingumo Teismas savo 1985 m.
gegužės 22 d. sprendime (61983CJ0013) pripažino Tarybą kalta dėl to, kad ji iki Romos
sutartyje numatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos (1969 m. gruodžio 31 d.) nepriėmė
nuostatų šiose srityse: laisvės teikti paslaugas tarptautinio transporto srityje (a) ir leidimo
vežėjams nerezidentams vykdyti nacionalinio transporto veiklą valstybėse narėse (b). Šiais
dviem klausimais Europos Sąjungai beveik pavyko ištaisyti Teisingumo Teismo nustatytus
trūkumus, priėmus teisės aktus 25 metų laikotarpiu.
a. Tarptautinis krovininis kelių transportas samdos pagrindais ar už atlygį
1992 m. kovo 26 d. Reglamentu (EEB) Nr. 881/92 buvo konsoliduoti esami teisės aktai, susiję
su tarpvalstybiniu transportu tarp valstybių narių, ir nustatyta krovinių vežėjams išduodamų
Bendrijos licencijų tvarka. Šios taisyklės apėmė krovinių vežimą į valstybės narės teritoriją
ar iš jos, arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas. Tuo atveju, kai maršrutai
eina per valstybės narės ir trečiosios šalies teritoriją, tvarka taip pat taikoma, jeigu ES su
trečiąja šalimi yra sudariusi susitarimą. Jei iki to laiko krovinius tarp dviejų valstybių narių
buvo galima vežti tik pagal dvišalius susitarimus ir laikantis tam tikrų apribojimų, tai šiuo
reglamentu visi kiekybiniai apribojimai (kvotos) ir dvišaliai leidimai nuo 1993 m. sausio 1 d.
buvo panaikinti. Nuo tada tarptautinis krovininis transportas Sąjungoje beveik liberalizuotas,
nes patekimui į rinką keliami tik kokybės reikalavimai, kurių laikydamasi įsisteigimo valstybė
narė transporto įmonei išduoda Bendrijos licenciją, kurią privalo pripažinti visos kitos valstybės
narės (priimančiosios šalys). Bendrijos licencijos galiojimas išplėstas – ji galioja visoms
Europos ekonominės erdvės valstybėms narėms.
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Tačiau 1990 m. gruodžio 21 d. Reglamentu (EEB) Nr. 3916/90 nustatytas krizės atveju
taikomas Bendrijos apsaugos mechanizmas, kuris prilygsta paramos priemonei, taikomai
visiškai panaikinus kvotų sistemą Sąjungoje.
Tarybos direktyva 96/26/EB buvo nustatyti trys kokybės kriterijai, taikomi siekiant vykdyti
profesinę krovinių vežimo veiklą: gera reputacija, finansinė padėtis ir profesinė kvalifikacija.
Ši direktyva panaikinta 2009 m. spalio 21 d. Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, kuriuo prie trijų
minėtų sąlygų pridėta ketvirtoji – nuolatinės faktinės buveinės įsteigimas valstybėje narėje.
2002 m. kovo 1 d. Reglamentu (EB) Nr. 484/2002 nustatytas vairuotojo liudijimas visiems
trečiosios šalies piliečiams, samdos pagrindais ar už atlygį vykdantiems transporto veiklą,
kuriai išduota Bendrijos licencija. Šiuo dokumentu, taikomu tiek tarptautiniam transportui,
tiek kabotažui, patvirtinama, kad transporto įmonė vairuotoją įdarbina pagal užimtumo bei
profesinio mokymo įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, taikomas įsisteigimo valstybėje narėje.
Šia priemone turėtų būti užtikrinama, kad vairuotojai ne piliečiai nebūtų įdarbinami neteisėtai,
nedirbtų pavojingomis sąlygomis ir jiems nebūtų mokama per mažai, kenkiant konkurencijai
ir kelių eismo saugai.
Pagaliau 2006 m. sausio 18 d. Direktyva 2006/1/EB reglamentuojama tarpvalstybinė be
vairuotojų nuomojamų transporto priemonių, naudojamų kroviniams vežti keliais, nuoma.
b. Kabotažinis transportas
Dėl sausumos kabotažo, t. y. transporto paslaugų, kurias vienoje valstybėje narėje teikia
transporto įmonė, įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, priimtas 1993 m. spalio 25 d. Tarybos
reglamentas (EEB) Nr. 3118/93. Praktiškai tai yra paslaugos, kurias vežėjai ne piliečiai teikia
vykdami tarptautiniais maršrutais – jie, būdami priimančiojoje šalyje, joje teikia tolesnes
transporto paslaugas iki pasienio, o ne grįžta tuščiomis. Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3118/93
įmonėms, kurios turi vienos valstybės narės išduotą Bendrijos licenciją, leidžiama teikti krovinių
vežimo keliais paslaugas kitose valstybėse narėse, jeigu šios paslaugos teikiamos laikinai.
Tačiau nuo 1998 m. birželio 30 d. kabotažo veikla visiškai liberalizuota laikinai – valstybei narei
leidžiama kreiptis į Komisiją, kad būtų priimta apsaugos sąlyga tuo atveju, kai dėl kabotažo
labai trikdoma rinka.
Komisijai pabandžius kabotažo laikinumą patikslinti aiškinamuoju komunikatu (2005 m. sausio
26 d.), pagal 2009 m. spalio 21 d. Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 (8 straipsnio 2 dalį)
bendrojo kabotažo sąvokos buvo atsisakyta ir priimta viena po kitos vykdomų kabotažo
operacijų taisyklė, kuria nustatomi griežtesni apribojimai (nustatyta, kad per septynias dienas
nuo tarptautinės kelionės į priimančiąją šalį, kurioje vykdomas kabotažas, leidžiama atlikti iki
trijų kabotažo operacijų). Su kabotažu susijusios nuostatos taikomos nuo 2010 m. gegužės 14 d.
c. 2009 m. spalio 21 d. kelių transporto dokumentų rinkinys
Europos Sąjunga etapais sukūrė sąlygas, leidžiančias sukurti liberalizuotą kelių transporto
vidaus rinką. Vis dėlto norint sukurti vienodas konkurencijos sąlygas, buvo būtina suderinti
bendrąsias socialines, technines ir su mokesčiais susijusias sąlygas (kitos faktų suvestinės).
Kelių transporto dokumentų rinkinyje, kuris 2009 m. spalio mėn. priimtas susitarus Europos
Parlamentui ir Tarybai ir kurį sudaro trys reglamentai – (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009
ir (EB) Nr. 1073/2009 (jie visiškai taikomi nuo 2011 m. gruodžio 4 d.), nustatytos naujos
taisyklės yra bendros tarptautiniam krovininiam transportui ir kabotažiniam transportui. Be viso
kito, naujame dokumentų rinkinyje numatoma:
— supaprastinta ir standartizuota Bendrijos licencija (dėl naujos įsisteigimo sąlygos žr. šio

skirsnio 1 dalies a punktą);
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— transporto vadybininko, kuris turi nuolat veiksmingai vadovauti įmonės transporto veiklai,
būti faktiškai susijęs su ja (darbuotojas, direktorius ar savininkas) ir gyventi ES,
paskyrimas;

— valstybių narių keitimosi informacija procedūrų, susijusių su vežėjų padarytais pažeidimais
ir Bendrijos licenciją išdavusios valstybės narės prievole imtis priemonių dėl vežėjo,
padariusio pažeidimą kitoje valstybėje narėje, stiprinimas. Taip pat numatyta galimybė
panaikinti Bendrijos licenciją, patvirtintas kopijas ar vairuotojo liudijimus;

— tiksli kabotažo operacijų laikinumo apibrėžtis, kurią lengva taikyti (žr. šio skirsnio 1 dalies
b punktą).

Visų pirma Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 siekiama nustatyti griežtesnes taisykles, kuriomis
suteikiama teisė verstis profesine krovinių vežimo veikla, ir modernizuoti kelių transporto
sektoriaus įvaizdį. Be to, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 labiau konsoliduojamos ir
suderinamos kabotažo taisyklės. Visų pirma juo panaikintas kelių vežėjams kilęs teisinis
netikrumas, sujungus reglamentus (EEB) Nr. 881/92 bei (EEB) Nr. 3118/93 ir panaikinus
Direktyvą 2006/94/EB (dėl tam tikrų krovinių vežimo keliais rūšių). Dėl Reglamento (EB)
Nr. 1073/2009 žr. toliau 2 dalies c punktą.
2. Laipsniškas keleivių vežimo liberalizavimas
a. Tarptautinis keleivių vežimas keliais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais
Kitaip negu krovinių vežimo keliais, keleivių vežimo rinkos atvėrimas vyko lėčiau.
kovo 16 d. Reglamentas (EEB) Nr. 684/92 padėjo atverti tarptautinio keleivių vežimo tolimojo
susisiekimo ir miesto autobusais rinką. Juo visoms Sąjungos transporto įmonėms leista tarp
valstybių narių teikti reguliarias transporto paslaugas (nustatytais laiko tarpais ir maršrutais,
sustojant iš anksto nustatytose stotelėse) arba vienkartines transporto paslaugas (vartotojo
ar paties vežėjo iniciatyva sudarytų keleivių grupių vežimas), vežant daugiau negu devynis
asmenis (įskaitant vairuotoją). Šis reglamentas papildytas ir iš dalies pakeistas 1997 m. gruodžio
11 d. Reglamentu (EB) Nr. 11/98, kuriuo įvesta Bendrijos licencija, kompetentingų įsisteigimo
valstybės narės institucijų išduodama transporto įmonėms, kurios samdos pagrindais ar už atlygį
veža keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais. Transporto įmonės šią Bendrijos
licenciją turi pateikti kaip savo leidimo vykdyti veiklą įrodymą kilmės šalyje. Be to, turi būti
iš anksto išduotas vežėjo vardu parengtas leidimas teikti reguliarias tarptautines transporto
paslaugas.
b. Kabotažinis transportas
1997 m. gruodžio 11 d. Reglamentu (EB) Nr. 12/98 kabotažinio transporto operacijas leista
vykdyti teikiant visas vienkartines paslaugas, specialias reguliarias paslaugas (vežant nustatytų
kategorijų keleivius), jeigu jos teikiamos pagal organizatoriaus ir vežėjo sudarytą sutartį (pvz.,
darbininkų ar studentų vežimas), ir reguliarias paslaugas, jeigu kabotažo operacijos vykdomos
teikiant reguliarią tarptautinę paslaugą (o ne maršruto pabaigoje). Kaip ir krovininio kabotažo,
keleivinio kabotažo operacijos vykdomos laikinai.
Šiuo metu rinka neatveriama toliau nurodytais atvejais, kuriais vežėjams nerezidentams
atsakingosios institucijos gali uždrausti teikti keleivinio kabotažo paslaugas: reguliarių
nacionalinių paslaugų, teikiamų neatsižvelgiant į tarptautinio transporto paslaugas, atveju ir
miesto, priemiestinio bei regioninio transporto paslaugų (net ir teikiamų kaip tarptautinio
transporto paslaugos) atveju.
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c. 2009 m. spalio 21 d. kelių transporto dokumentų rinkinys (žr. šio skirsnio 1 dalies
c punktą)
Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 nustatomos bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų rinką taisyklės. Pataisant ir konsoliduojant
ankstesnius teisės aktus (Reglamentą (EEB) Nr. 684/92, susijusį su tarptautiniu keleivių vežimu,
ir Reglamentą (EB) Nr. 12/98, susijusį su toje pačioje srityje vykdomu kabotažu, kurie buvo
pakeisti Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009), Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 paaiškinama
taikymo sritis ir supaprastinamos procedūros. Visų pirma patvirtinus laisvės teikti paslaugas
principą tokiomis pat sąlygomis, kaip jau nurodytos Reglamente (EEB) Nr. 684/92, jame
nustatomos: Bendrijos licencijų išdavimo ir panaikinimo sąlygos, jų galiojimo trukmė ir
išsamios licencijų naudojimo bei licencijos ir patvirtintų jos kopijų sudedamųjų dalių išdėstymo
taisyklės.
Šiuo atveju keleivinio kabotažo operacijas, kaip ir krovininio transporto atveju, taip pat
leidžiama vykdyti, jeigu kabotažas nėra pagrindinis transporto paslaugos tikslas. Taigi,
kabotažas turi būti vykdomas teikiant tarptautinę reguliarią paslaugą.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Kelių transporto klausimu Europos Parlamentas daugelyje rezoliucijų ir pranešimų
rekomendavo laipsniškai atverti krovinių bei keleivių vežimo keliais rinkas ir rėmė tokį
atvėrimą. Tai darydamas jis visada primindavo, kad kartu būtina užtikrinti liberalizavimą ir
derinimą, taip pat atsižvelgti į socialinius aspektus ir užtikrinti transporto saugumą.
Konkrečiai EP pritarė tam, kad krovininis kabotažas būtų labiau liberalizuojamas siekiant
užtikrinti, kad sunkvežimiai rečiau grįžtų tušti (žr. 2010 m. liepos 6 d. EP rezoliucijos dėl
darniojo ateities transporto 18 punktą). Be to, jis nurodė, kad Komisija iki 2013 m. pabaigos
turės parengti Bendrijos kelių transporto rinkos padėties ataskaitą, siekdama įvertinti, be viso
kito, ar derinant taisykles pažanga, ypač padaryta saugos ir socialinės teisės aktų srityje, yra
tokia, kad būtų galima numatyti tolesnį kelių transporto vidaus rinkų atvėrimą ir visų pirma
kabotažo apribojimų panaikinimą (žr. 2011 m. gruodžio 15 d. EP rezoliucijos „Bendras Europos
transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos
transporto sistemos kūrimas“ 29 punkto 5 įtrauką).
Siekdama šio tikslo Komisija įgyvendino pirmąjį etapą, 2012 m. birželio mėn. paskelbusi aukšto
lygio darbo grupės ataskaitą, kurioje rekomenduojama laipsniškai atverti ES krovinių vežimo
keliais rinką. Visų pirma grupė rekomenduoja, kad būtų įvesti du skirtingi kabotažo tipai:
pirmasis apimtų tik trumpą laikotarpį ir būtų susijęs su tarptautiniais maršrutais, o antrojo,
nesusijusio su esamais tarptautiniais maršrutais, atveju būtų vykdoma registracijos procedūra
siekiant užtikrinti, kad atitinkamam vairuotojui būtų taikoma priimančiojoje šalyje galiojanti
darbo teisė.
Galiausiai, 2014 m. balandžio 14 d. Komisija paskelbė ataskaitą dėl dėl Sąjungos kelių
transporto rinkos padėties (COM(2014)222 final). Tai ataskaita, kurią EP paprašė pateikti savo
2011 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje P7_TA(2011)0584 (žr. aukščiau). Vykdomosios valdžios
institucija joje paskelbė apie Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009
pervarstymą pagal programą REFIT (2012 m. gruodžio mėn. komunikatas „ES reglamentavimo
kokybė“). Persvarstymu siekiama supaprastinti ir išaiškinti galiojančias normas, o ne vėliau
atverti rinką. Visų pirma vykdomosios valdžios institucija pabrėžia, kad reikia „išaiškinti
nuolatinės ir faktinės buveinės apibrėžtį Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 ir kabotažo apibrėžtį
Reglamente (EB) Nr. 1072/2009“. Be to, ji pabrėžia, kad šiuos reglamentus reikia įgyvendinti

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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taikant griežtesnes nuostatas dėl patikrinimų intervalų ir modalumo, taip pat naudojant naujos
kartos skaitmeninius tachografus (komunikato 4.3 punktas).
Savo ruožtu Parlamentas savo 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliucijoje dėl Baltosios knygos
įgyvendinimo, be kita ko, paragino užtikrinti bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių
vežimo kelių transportu rinką taisyklių (Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009) geresnį vykdymo
užtikrinimą, vertinimą ir, jei reikia, patikslinimą ar peržiūrą. Jis taip pat paragino Komisiją
imtis kovos su neteisėta veikla, kuri lemia nesąžiningą konkurenciją ir prisideda prie socialinio
dempingo, priemonių. Šiuo klausimu Europos Parlamentas pataria patvirtinti mobiliojo kelių
transporto darbuotojų socialinį kodeksą, kuris taip pat išspręstų paslėpto savarankiško darbo
problemą, ir labiau atsižvelgti į tarptautinio kelių transporto darbuotojų ypatumus ir užtikrinti
teisingą konkurenciją.
Christina Ratcliff
03/2017
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