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KELIŲ TRANSPORTAS: TEISĖS NORMŲ SUDERINIMAS

Nesuderinus valstybėse narėse galiojančių teisės nuostatų, negalima sukurti Europos
bendrosios kelių transporto rinkos. Europos Sąjungos patvirtintos priemonės yra fiskalinio,
techninio, administracinio ir socialinio pobūdžio.

TEISINIS PAGRINDAS

Lisabonos sutarties VI antraštinė dalis, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
91 straipsnis.

TIKSLAI

Norint vykdyti bendrą kelių transporto politiką, pagal kurią būtų išsaugomos konkurencijos
sąlygos ir užtikrinama paslaugų teikimo laisvė, reikia suderinti valstybių narių teisės nuostatas.
Tai susiję ne vien tiktai su fiskalinėmis priemonėmis (PVM, mokesčiu už motorines transporto
priemones, mokesčiu už mineralines alyvas) bei valstybės pagalba, bet taip pat ir su techninėmis
normomis (didžiausiais leistinais matmenimis ir mase), socialinėmis normomis ir aplinkos
apsaugos priemonėmis.

LAIMĖJIMAI

A. Fiskalinių ir techninių nuostatų derinimas
1. Akcizų sistema
2003 m. spalio 27 d. Direktyva 2003/96/EB, pertvarkanti Bendrijos energetikos produktų
mokesčių struktūrą, pakeitė dvi direktyvas – 92/81/EEB ir 92/82/EEB, derinančias akcizus,
taikomus mineralinėms alyvoms. ((žr. faktų suvestinę 5.11.3).
2. Apmokestinimas už naudojimąsi infrastruktūra
2008 m. liepos 8 d. Komisija pateikė iniciatyvų paketą dėl ekologiško transporto (angl.
Greening Transport Package). Kalbama apie bendrą, skaidrų ir visuotinai pritaikomą visų
išorės sąnaudų, įskaitant su aplinkos apsauga, akustine tarša, spūstimis ir sveikatos apsauga
susijusias sąnaudas, įvertinimo modelį. Šio modelio pagrindu bus apskaičiuojami mokesčiai
už naudojimąsi infrastruktūra, peržiūrint „Eurovinjetės“ direktyvą (žr. toliau) ir parengiant
šio modelio laipsniško įgyvendinimo strategiją visų rūšių transportui. 1999 m. birželio
17 d. Direktyva 1999/62/EB tebėra pagrindas nustatant tarifus, siekiant, kad transporto
įmonės mokėtų kelių infrastruktūros naudotojo mokesčius. Ji buvo modifikuota 2006 m.
gegužės 17 d. Direktyva 2006/38/EB ir 2011 m. rugsėjo 27 d. Direktyva 2011/76/ES.
1999 m. „Eurovinjetės“ direktyvos peržiūra, kuri grindžiama „teršėjas moka“ principu bei
išorės sąnaudų internalizavimu, siekiama, kad mokesčiai atspindėtų skirtingas išlaidas, kurios
atsiranda dėl sunkiasvorių transporto priemonių naudojimosi infrastruktūra. Tuo tikslu numatyta
pritaikyti renkamus mokesčius, atsižvelgiant į oro ir akustinę taršą ir transporto spūsčių
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riziką, papildant esamas rinkliavas, kurios nustatomos kaip atstumu grindžiami mokesčiai,
siekiant susigrąžinti kelių infrastruktūros statybų, priežiūros, eksploatavimo ir plėtros išlaidas.
Svarbiausias 2011 m. pasiekto Europos Parlamento ir Tarybos kompromiso rezultatas –
įplaukų ir investicijų skaidrumas. Valstybės narės galės pritaikyti infrastruktūros rinkliavas
atsižvelgdamos į transporto spūstis, taikydamos iki 175 proc. didesnius mokesčių tarifus piko
metu, kuris bus ribojamas iki penkių valandų per dieną. Tokiu būdu jos galės tą kompensuoti
taikydamos žemesnius tarifus likusiam laikui. Mokesčio diferencijavimas turi būti nustatytas ir
taikomas skaidriai, be diskriminacijos ir turi būti prieinamas visiems naudotojams. Didžiausia
įplaukų iš rinkliavos paskirstymo problema buvo išspręsta valstybėms narėms įsipareigojus
įplaukas iš infrastruktūros mokesčio ir mokesčių išorės sąnaudoms padengti investuoti į
konkrečius Europai labai svarbius projektus (TEN-T: Sprendimo Nr. 661/2010/ES III priedas) ir
užtikrinti didesnį transporto tvarumą. Be to, kalnuotuose regionuose taršesnėms sunkiasvorėms
transporto priemonėms (t. y. EURO emisijos 0, I ir II klasių, o nuo 2015 m. ir EURO III
klasės transporto priemonėms) gali būti taikoma ne tik infrastruktūros rinkliava, bet ir papildomi
mokesčiai. Tokiu atveju įplaukos turi būti investuojamos į prioritetinių europinės svarbos
projektų finansavimą. Ne vėliau kaip 2015 m. spalio mėn. Komisija EP ir Tarybai pateikia šios
direktyvos įgyvendinimo ir jos poveikio ataskaitą, kurioje aptariamas nuostatų dėl sąnaudų,
susijusių su eismo keliama tarša, susigrąžinimo efektyvumas ir transporto priemonių, kurios
sveria daugiau kaip 3,5 tonos, bet mažiau kaip 12 tonų, įtraukimas.
3. Didžiausi leistini matmenys ir masė
1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti didžiausius leistinus matmenis ir didžiausią
leistiną masę nacionaliniam ir tarptautiniam susisiekimui, yra pamatinis Sąjungos dokumentas,
kuriame nustatytos matmenų normos, kurios yra privalomos visoms sunkiasvorėms transporto
priemonėms, važinėjančioms tarp valstybių narių. Ji buvo papildyta ir iš dalies pakeista
1997 m. liepos 22 d. Direktyva 97/27/EB ir 2002 m. vasario 18 d. Direktyva 2002/7/EB,
kuriomis pirmiausiai siekiama suderinti autobusų matmenų normas, kad būtų galimas laisvas
judėjimas Sąjungoje, įskaitant sklandų kabotažo veikimą keleivinio transporto srityje. Tačiau
Direktyvos Nr. 96/53/EB 4 straipsniu leidžiamos leidžiančios nukrypti nacionalinės nuostatos –
ilgesnių ir sunkesnių transporto priemonių, kurios viršija direktyvos priede nurodytus ribinius
matmenis (18,75 m ir 40 t), eksploatavimas, vykdant transporto veiklą, kuri iš nedaro didelio
poveikio tarptautinei konkurencijai (pavyzdžiui, veiklą, susijusią su miškų eksploatavimu ir
miškininkystės pramone), su sąlyga, kad valstybės narės įgyvendindamos nukrypti leidžiančias
nuostatas apie tai praneša Komisijai. Nukrypti nuo taikytinų didžiausių leistinų matmenų ir
masės standartų leidžiama eksperimentiniams tikslams tik nacionaliniu lygiu. 2013 m. balandžio
15 d. Europos Parlamentui ir Tarybai priimti pateiktu pasiūlymu dėl direktyvos siekiama suteikti
leidimą ilgesnių ir sunkesnių sunkvežimių (autotraukinių) tarpvalstybiniam judėjimui (t. p. žr.
„Europos Parlamento vaidmuo“).
B. Administracinių nuostatų derinimas
1. Transporto priemonės vairuotojo teisinės pareigos
Pagal 1991 m. birželio 29 d. Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų, pagal kurią
suvienodinama vairuotojų pažymėjimų forma ir transporto priemonių kategorijos, pradėtas
taikyti abipusio pripažinimo principas ir nustatyti pagrindiniai reikalavimai dėl sveikatos ir
profesinės kompetencijos. 1996 m. liepos 23 d. Direktyvoje 96/47/EB nustatyta alternatyvi,
į kreditinę kortelę panaši vairuotojų pažymėjimų forma. Trečiąja direktyva dėl vairuotojo
pažymėjimų (2006 m. gruodžio 20 d. Direktyva 2006/126/EB) nustatoma tokia forma visiems
nuo 2013 m. sausio 19 d. Sąjungoje išduodamiems vairuotojo pažymėjimams. Be to, visi
dabar apyvartoje esantys popieriniai vairuotojo pažymėjimai turės būti pakeisti į naujus
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plastikinės kortelės formos pažymėjimus (juos atnaujinant arba ne vėliau kaip iki 2033 m.).
Visi nauji vairuotojo pažymėjimai galios – priklausomai nuo šalių – 10–15 metų motociklams
ir automobiliams (5 metus – sunkvežimiams ir autobusams) ir galios visoje Sąjungoje. Šiuo
metu visoje Sąjungoje vis dar galioja apie 110 skirtingų vairuotojo pažymėjimo pavyzdžių.
Numatomas nuostatų suderinimas padėtų pasiekti tris tikslus: kovoti su sukčiavimu, užtikrinti
laisvą judėjimą ir pagerinti kelių eismo saugą. Pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimų „turizmas“
nebebus įmanomas, kadangi yra numatyta, kad kiekvienas pilietis galės turėti tik vieną
vairuotojo pažymėjimą ir kad nebebus galima pažymėjimą išduoti, jei jo vairuotojo pažymėjimo
galiojimas apribotas, sustabdytas arba pažymėjimas atimtas kitoje valstybėje narėje. Komisijos
pranešimą dėl šios direktyvos įgyvendinimo, įskaitant jos poveikį kelių eismo saugumui,
numatoma pateikti ne vėliau kaip 2018 m. sausio 19 d. Kiek tai susiję su vairuotojo pažymėjimų
sunkvežimių vairuotojams išdavimu, nustatytu 2002 m. kovo 1 d. Reglamentu (EB) Nr.
484/2002, ir profesinės kompetencijos sertifikato išdavimu, reglamentuojamu 2003 m. liepos
15 d. Direktyva 2003/59/EB, žr. ankstesnę faktų suvestinę dėl kelių transporto.
2. Transporto priemonių registracija
Vadovaujantis 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB (iš dalies pakeista
Direktyva 2003/127/EB), suderinami transporto priemonių registracijos dokumentai ir
supaprastinama transporto priemonės savininko nustatymo procedūra ir vienos valstybės narės
gyventojo transporto priemonės perleidimas kitos valstybės narės gyventojui. Pagal 1998 m.
lapkričio 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2411/98 dėl valstybių narių, kuriose yra registruotos
transporto priemonės ir jų priekabos, skiriamųjų ženklų pripažinimo vykstant Bendrijos vidaus
eismui transporto priemonėms ir jų priekaboms įvestas įpareigojimas valstybiniame numeryje
pavaizduoti atspindimą Europos vėliavą, o registracijos ženklo kairiosios pusės pačiame krašte
– valstybės narės skiriamąjį ženklą. 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje, pavadintoje „Kliūčių ES
piliečių teisėms šalinimas“, Komisija nustatė transporto priemonių registracijos problemas kaip
vieną pagrindinių kliūčių laisvam prekių judėjimui. Ji taip pat pasiūlė palengvinti transporto
priemonių perregistravimo kitoje valstybėje narėje formalumus, leidžiant įmonėms, piliečiams
ir valdžios institucijoms sutaupyti bent 1,5 milijardo eurų. Įsigaliojus pasiūlymui, asmenys,
pavyzdžiui, apsigyvenę metų daliai atostogų būste kitoje Sąjungos šalyje, nebus įpareigoti
perregistruoti transporto priemonę. Kita vertus, nuolatinę gyvenamąją vietą toje valstybėje
turintys asmenys turi per šešis mėnesius atlikti savo transporto priemonės perregistravimą.
C. Socialinių nuostatų derinimas
1. Darbo laikas
Transporto sektorius nebuvo įtrauktas į 1993 m. lapkričio 23 d. direktyvos 93/104/EB dėl tam
tikrų darbo laiko organizavimo aspektų taikymo sritį. 2002 m. kovo 11 d. Direktyvoje 2002/15/
EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo,
siekiama nustatyti būtiniausius darbo laiko organizavimo reikalavimus, kurie turėtų padėti
pagerinti transporto priemonių vairuotojų sveikatą ir saugumą. Pagal direktyvą vidutinė darbo
trukmė per savaitę – 48 valandos. Visgi ji gali siekti 60 valandų, jei keturių mėnesių savaitės
vidurkis neviršys 48 valandų. 2008 m. spalio mėn. Komisija buvo pateikusi pasiūlymą dėl
Direktyvos 2002/15/EB dalinio pakeitimo, netaikant Direktyvos 2002/15/EB nuostatų iš tiesų
savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Tačiau Europos Parlamentas nepritarė tokiai išimčiai.
2. Vairavimo ir poilsio laikas, nustatytas Europos socialiniame reglamente
Ilgiausia vairavimo trukmė per dieną ir per savaitę, pertraukos trukmė ir minimali kasdienio
ir savaitinio poilsio trukmė nustatyta 2006 m. kovo 15 d. Reglamente (EB) Nr. 561/2006,
kuriuo panaikinamas 1985 m. gruodžio 20 d. Reglamentas (EEB) Nr. 3820/85. Jis taikomas
krovinius (daugiau nei 3,5 t masės transporto priemonės) ir keleivius (daugiau nei 9 vietų

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:LT:PDF
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transporto priemonės) vežantiems vairuotojams; nustatytos dažnesnės pertraukos, patobulinta
ir supaprastinta kontrolės ir sankcijų taikymo tvarka. Reglamentu (EB) Nr. 561/2006 taip pat
iš dalies pakeistas 1985 m. gruodžio 20 d. Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 – galutinai įdiegta
skaitmeninių ar elektroninių tachografų sistema, kuri laikoma nesuklastojama ir palengvina
Europos socialinio reglamento pažeidimų nustatymą. 2006 m. kovo 15 d. Direktyvoje 2006/22/
EB nustatytos būtiniausios sąlygos, kurių privaloma laikytis įgyvendinant pirmiau minėtus
reglamentus, ir mažiausias skaičius patikrų (2010 m. mažiausiai 3 proc. vairuotojų darbo dienų
patikros), kurias valstybės narės privalo atlikti tikrindamos, ar laikomasi nustatytos vairavimo,
pertraukų ir poilsio trukmės reikalavimų. Analoginius tachografus pakeitus skaitmeniniais,
palaipsniui atsiras galimybė greičiau ir tiksliau kontroliuoti didesnį duomenų kiekį, tad valstybės
narės bus pajėgios atlikti daugiau patikrų.
2009 m. spalio 21 d. reglamentu (EB) Nr. 1073/2009, priimtu kartu su kelių transporto teisės
aktų paketu (žr. faktų suvestinę 5.6.3, 2 dalies c punktas), iš dalies pakeistas Reglamentas
(EB) Nr. 561/2006 ir keleiviniam kelių transportui vėl įdiegta „12 dienų taisyklė“, pagal kurią
suteikiama galimybė vairuotojui dirbti iki 12 dienų iš eilės (vietoj ne daugiau kaip 6 dienų iš
eilės) su sąlyga, kad tai turi būti tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo paslaugos (kelionė
turi trukti bent jau 24 val. šalyse, kitose negu ta, kurioje pradėta kelionė). Be to, nukrypti
leidžiančią nuostatą turėtų būti leidžiama taikyti tik esant labai griežtoms sąlygoms, kuriomis
užtikrinama eismo sauga ir numatyta, kad vairuotojai būtų įpareigoti laikytis kassavaitinio
poilsio iškart po darbo ir prieš darbą. Nuo 2014 m. sausio 1 d. taikomos papildomos sąlygos:
transporto priemonėje privaloma įrengti skaitmeninį tachografą ir atvejais, kai vairuojama tarp
22 val. ir 6 val., nepertraukiamo vairavimo laikotarpis vairuotojui turi būti sumažintas iki 3 val.
arba transporto priemonėje turi būti daugiau pakaitomis dirbančių vairuotojų.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas, remdamasis savo įstatymų leidžiamąja galia, sutiko su dauguma Komisijos
pasiūlymų dėl suderinimo, bet kartu pabrėžė tam tikrus aspektus, būtent:
— per paskutinę „Eurovinjetės“ direktyvos peržiūrą, Europos Parlamentas pabrėžė

aplinkosaugos aspektus. Nuo antrojo 2013 m. pusmečio į rinkliavos tarifą galės būti
įtrauktos su akustine ir oro tarša susijusios sąnaudos ir šis rezultatas – mažų mažiausias
dalykas, siekiant, kad kelių transporto srityje būtų taikomas principas „teršėjas moka“ –
buvo gautas dėl tvirto Transporto komiteto įsipareigojimo.

— Nors pavyko gerokai pagerinti vairavimo ir poilsio trukmės kontrolę, Europos Parlamentas
ragina veiksmingai suderinti socialines nuostatas Sąjungos lygmeniu. Šiuo klausimu jis
paprašė Komisiją iki 2013 m. atlikti dar vieną reguliavimo sistemos, skirtos keleivių
ir krovinių pervežimo transporto priemonių vairavimo ir poilsio laikui nustatyti, ir jos
įgyvendinimo peržiūrą ir labiau suderinti taisyklių įgyvendinimą ir priežiūrą. 2014 m.
balandžio 14 d. priimtoje ataskaitoje (COM(2014)0222 final) nustatyta rinkos raida
ir aprašomas krovinių vežimo keliais socialinis aspektas. Ataskaitoje, be kita ko,
rekomenduojama užtikrinti veiksmingesnius patikrinimus ir geresnes darbo sąlygas, kad
būtų sušvelnintas didelių ilgalaikių pokyčių poveikis, ypač vairuotojų trūkumo problema
(t. p. žr. faktų suvestinės dalies „Parlamento vaidmuo“ 5.7.3). Be to, Parlamentui pavyko
susitarti, kad Direktyvos 2002/15/EB nuostatos būtų taikomos savarankiškai dirbantiems
vairuotojams (maždaug 20 proc. šios kategorijos vairuotojų) nuo 2009 m.;

— 2014 m. balandžio 15 d. Parlamentas nepritarė Komisijos ketintiems padaryti pagal
Direktyvą 96/53/EB patvirtintų didžiausių leistinų matmenų ir masės pakeitimams.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.7.3.pdf
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Parlamentas taip pat paprašė Komisiją atlikti deramą autotraukinių poveikio vertinimą ir
iki 2016 m. pateikti jam ataskaitą šiuo klausimu;

— 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliucijoje dėl 2011 m. Baltosios knygos dėl transporto politikos
įgyvendinimo „Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link“ Parlamentas
paragino Komisiją pateikti paplidomų teisėkūros priemonių pasiūlymus tam tikrose
pirmiau nurodytose srityse (žr. skyrių „Laimėjimai“). Parlamentas ragino visų pirma
atlikti Trečiosios vairuotojo pažymėjimų direktyvos (Direktyva 2006/126/EB) peržiūrą
siekiant vairuotojo teisių išdavimo tvarkos griežtinimo ir mokymų stiprinimo, taip pat
reikalavo 2015 m. balandžio 29 d. Direktyvos (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 96/53/EB, nustatanti didžiausius leistinus matmenis ir didžiausią leistiną masę
nacionaliniam ir tarptautiniam susisiekimui.

Christina Ratcliff
03/2017
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