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KELIŲ TRANSPORTAS. TARPTAUTINIS
TRANSPORTAS IR KABOTAŽAS

Priėmus kelis ES teisės aktus, laipsniškai buvo liberalizuotos tarptautinio ir
kabotažinio krovinių ir keleivių vežimo keliais paslaugos.

TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VI antraštinė dalis ir visų pirma 91 straipsnis.
Tikslas yra sukurti liberalizuotą kelių transporto paslaugų rinką, tam tikromis sąlygomis
atveriant galimybes į ją patekti. Tai turi būti pasiekta panaikinant visus apribojimus,
taikomus vežėjams dėl pilietybės ar dėl to, kad jie įsisteigę ne toje valstybėje narėje,
kurioje teikiamos paslaugos, siekiant sukurti vienodas sąlygas.

LAIMĖJIMAI

1. Patekimas į krovinių vežimo keliais rinką (ir vežėjų užimtumas)
Europos Parlamentui pateikus 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: a) laisvės teikti tarptautines transporto paslaugas
ir b) leidimo vežėjams nerezidentams teikti nacionalines transporto paslaugas kitose
valstybėse narėse. Europos Sąjunga šiuo metu jau beveik baigė šalinti Teisingumo
Teismo nustatytus su šiomis dviem temomis susijusius trūkumus.
a. Tarptautinio krovinių vežimo keliais paslaugos, teikiamos samdos pagrindais ar
už atlygį
1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 881/92 buvo konsoliduoti esami
teisės aktai, susiję su tarpvalstybinėmis transporto paslaugomis 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. Ši sistema taip pat buvo taikoma reisams, vykdomiems
tarp valstybės narės ir ne ES šalies, jeigu ES su ta ne ES šalimi buvo 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 nauju reglamentu
visi kiekybiniai apribojimai (kvotos) ir dvišaliai leidimai nuo 1993 m. sausio 1 d. buvo
panaikinti. Įgyvendinant 2009 m. kelių transporto dokumentų rinkinį reglamentas buvo
pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 (žr. toliau).
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2002 m. kovo 1 d. Reglamentu (EB) Nr. 484/2002 nustatytas vairuotojo liudijimas
visiems ne ES piliečiams, dirbantiems vežėjui, kuriam išduota Bendrijos licencija. Šis
dokumentas buvo taikomas tarptautiniam transportui ir kabotažui. Šiuo dokumentu
buvo patvirtinama, kad vežėjas vairuotoją įdarbina pagal užimtumo bei profesinio
mokymo įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, taikomas įsisteigimo valstybėje
narėje. Šia priemone buvo siekiama užtikrinti, kad vairuotojai, kure nėra ES piliečiai,
nebūtų įdarbinami neteisėtai, kad jiems dirbant pagal trumpalaikes sutartis nebūtų
mokama per mažai, nes tai iškreipia konkurenciją ir kelia pavojų kelių eismo
saugumui. Šis reglamentas buvo pakeistas 2009 m. spalio 21 d. Reglamentu (EB)
Nr. 1072/2009, o vėliau iš dalies pakeistas 2020 m. liepos 15 d. Reglamentu (ES)
2020/1055. Europos Komisija pasiūlė persvarstyti reglamentus (EB) Nr. 1071/2009
ir (EB) Nr. 1072/2009 pasitelkiant teisėkūros iniciatyvą „Europa kelyje“. Šis
pasiūlymas buvo paskelbtas 2017 m. gegužės 31 d., jo pavadinimas – „Pasiūlymas
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus
pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB)
Nr. 1072/2009“ (COM(2017)0281). Parlamentas šį reglamentą priėmė per antrąjį
svarstymą 2020 m. liepos mėn., o galutinis aktas (Reglamentas (ES) 2020/1055)
Oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2020 m. liepos 31 d.
Galiausiai, 2006 m. sausio 18 d. priimta Direktyva 2006/1/EB reglamentuojama
tarpvalstybinė be vairuotojų nuomojamų transporto priemonių, naudojamų kroviniams
vežti keliais, nuoma. Komisija taip pat pasiūlė persvarstyti šią direktyvą pasitelkiant
teisėkūros iniciatyvą „Europa kelyje“. Šis pasiūlymas taip pat buvo paskelbtas 2017 m.
gegužės 31 d., jo pavadinimas – „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių,
išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais“ (COM(2017)0282).
Parlamentas priėmė sprendimą per pirmąjį svarstymą 2019 m. sausio mėn., o įprasta
teisėkūros procedūra tebevyksta (2017/0113(COD)).
b. Kabotažas
Dėl kabotažo, t. y. krovinių vežimo keliais paslaugų, kurias vienoje valstybėje narėje
teikia vežėjas, įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, priimtas 1993 m. spalio 25 d. Tarybos
reglamentas (EEB) Nr. 3118/93. Praktiškai tai buvo taikoma vežėjams nerezidentams,
kurie, užuot grįžę tuščiomis po tarptautinio reiso, priimančiojoje šalyje paimdavo
ir pristatydavo papildomą krovinį prieš grįždami prie sienos. Pagal šį reglamentą
vežėjams, kurie turėjo vienos valstybės narės išduotą Bendrijos licenciją, buvo
leidžiama teikti krovinių vežimo keliais paslaugas kitose valstybėse narėse, jeigu šios
paslaugos buvo teikiamos laikinai. Pagal 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 ne daugiau kaip tris kabotažo operacijas). Šios kabotažo
nuostatos taikomos nuo 2010 m. gegužės 14 d., tačiau, kaip minėta, dabar jos iš dalies
pakeistos Reglamentu (ES) 2020/1055.
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c. 2009 m. spalio 21 d. kelių transporto dokumentų rinkinys
Europos Sąjunga palaipsniui sudarė sąlygas, kad būtų galima sukurti liberalizuotą kelių
transporto vidaus rinką. Vis dėlto norint sudaryti vienodas sąlygas buvo būtina toliau
derinti socialines, technines ir su mokesčiais susijusias sąlygas. Parlamentui ir Tarybai
susitarus 2009 m. spalio mėn. buvo priimtas Kelių transporto dokumentų rinkinys, kurį
sudaro trys ES reglamentai – Nr. 1071/2009, Nr. 1072/2009 ir Nr. 1073/2009 (visi jie
visapusiškai taikomi nuo 2011 m. gruodžio 4 d.). Taisyklės yra bendros tarptautinėms
ir kabotažo krovinių vežimo keliais paslaugoms. Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 buvo
nustatytos griežtesnės taisyklės dėl leidimo verstis profesine vežimo keliais veikla ir
buvo siekiama modernizuoti kelių transporto sektoriaus įvaizdį. Juo buvo nustatyti keturi
kokybės kriterijai, taikomi norint gauti leidimą verstis profesine vežimo keliais veikla:
nepriekaištingos reputacijos, finansinės būklės, profesinės kompetencijos ir nuolatinės
faktinės buveinės valstybėje narėje. Be to, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 buvo
labiau konsoliduotos ir suderintos kabotažo taisyklės. Visų pirma juo sujungti Tarybos
reglamentai (EEB) Nr. 881/92 bei Nr. 3118/93 ir panaikinta Direktyva 2006/94/EB (dėl
tam tikroms krovinių vežimo keliais rūšims taikomų bendrųjų taisyklių nustatymo),
taigi pašalintas vežėjams kilęs teisinis netikrumas. Reglamente (EB) Nr. 1073/2009
aptariamas keleivių vežimas (daugiau informacijos žr. kitame skirsnyje).
2. Laipsniškas tarptautinio keleivių vežimo keliais tolimojo susisiekimo ir miesto
autobusais liberalizavimas
Palyginti su krovinių rinka, keleivių vežimo keliais paslaugų rinkos atvėrimas vyko
lėčiau. 1992 m. kovo 16 d. Reglamentas (EEB) Nr. 684/92 padėjo atverti tarptautinio
keleivių vežimo miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugų rinką visoms ES
transporto įmonėms, leidus teikti keleivių vežimo paslaugas vežant daugiau kaip
devynis asmenis (įskaitant vairuotoją) tarp valstybių narių. Šis reglamentas papildytas
ir iš dalies pakeistas 1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 11/98, kuriuo
nustatyta Bendrijos licencija, kompetentingų įsisteigimo valstybės narės institucijų
išduodama transporto įmonėms, kurios samdos pagrindais ar už atlygį veža keleivius
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais.
1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 12/98 kabotažo operacijas leista
vykdyti teikiant visas vienkartines paslaugas, specialias reguliarias paslaugas (vežant
nustatytų kategorijų keleivius), jeigu jos teikiamos pagal organizatoriaus ir vežėjo
sudarytą sutartį (pvz., darbuotojų ar studentų vežimas). Juo taip pat leista vykdyti
kabotažą teikiant reguliarias paslaugas, jeigu kabotažo operacijos vykdomos teikiant
reguliarią tarptautinę paslaugą (o ne maršruto pabaigoje). Kaip ir krovinių kabotažo,
keleivių kabotažo paslaugos galėjo būti teikiamos tik laikinai.
2009 m. priėmus Kelių transporto dokumentų rinkinį Reglamentas (EEB) Nr. 684/92
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 12/98 buvo sujungti į vieną bendrą reglamentą
(Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) siekiant patikslinti ir supaprastinti tarptautinio
keleivių vežimo keliais (vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugos)
ES teritorijoje taisykles ir sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali teikti nacionalines
transporto paslaugas valstybėje narėje. Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 patvirtinamas
laisvo paslaugų teikimo principas ir toliau nustatomos Bendrijos licencijų išdavimo ir
panaikinimo sąlygos, jų galiojimo trukmė, išsamios licencijų naudojimo bei licencijos
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ir patvirtintų jos kopijų sudedamųjų dalių išdėstymo taisyklės. Šiuo atveju keleivių,
kaip ir krovinių, kabotažo paslaugas leidžiama teikti, jeigu kabotažas nėra pagrindinis
transporto paslaugos tikslas (t. y. jis turi vykti po to, kai suteikiama reguliari tarptautinė
paslauga).
Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 taip pat buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB)
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.
Jis taip pat buvo papildytas 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo
taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo
ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais. Vykdydama savo 2017 m. teisėkūros
darbotvarkę „Judi Europa“, Komisija siekia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB)
Nr. 561/2006 ir tuo tikslu ji paskelbė „Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos,
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl būtiniausių reikalavimų,
taikytinų didžiausiai kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmei, minimalioms
pertraukoms ir kasdienio ir kassavaitinio poilsio laikotarpiams, ir Reglamentas (ES)
Nr. 165/2014 dėl vietos nustatymo naudojant tachografus“ (COM(2017)0277) (daugiau
informacijos apie tachografus ir ridos skaitiklius rasite 3.4.3). Parlamentas šį pasiūlymą
priėmė per antrąjį svarstymą 2020 m. liepos mėn., o galutinis aktas (Reglamentas (ES)
2020/1054) Oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2020 m. liepos 31 d.
2019 m. vasario mėn. Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė sprendimą dėl
Komisijos pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 ir dar labiau
atverti šalies rinkas tarptautinėms keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto
autobusais paslaugoms (COM(2017)0647). 2019 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamento
Transporto ir turizmo komitetas (TRAN) nusprendė pradėti tarpinstitucines derybas
(2017/0288 (COD)).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Kelių transporto klausimu Parlamentas daugelyje rezoliucijų ir pranešimų rekomendavo
laipsniškai atverti krovinių ir keleivių vežimo keliais rinkas ir rėmė tokį atvėrimą. Sykiu
jis visada pabrėždavo, kad liberalizavimas turi vykti kartu su derinimu ir kad turi
būti atsižvelgta į socialinius aspektus ir užtikrintas transporto saugumas. Konkrečiai
Parlamentas pritarė tam, kad krovinių kabotažo paslaugos būtų labiau liberalizuojamas
siekiant užtikrinti, kad sunkvežimiai rečiau grįžtų tušti (žr. 2010 m. liepos 6 d. EP
rezoliucijos dėl darniojo ateities transporto 18 dalį). Be to, savo 2011 m. gruodžio
15 d. rezoliucijoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“[1] Parlamentas
paragino Komisiją iki 2013 m. pabaigos parengti Sąjungos kelių transporto rinkos
padėties ataskaitą. Turėjo būti įvertinta, ar padaryta pakankama pažanga derinant
taisykles, visų pirma socialinės teisės aktų ir saugos srityje, ir apsvarstyta galimybė
dar labiau atverti vidaus kelių transporto rinkas, be kita ko, pašalinant kabotažui
nustatytus apribojimus. Siekdama šio tikslo Komisija įgyvendino pirmąjį etapą, 2012 m.
birželio mėn. paskelbusi aukšto lygio darbo grupės ataskaitą dėl ES krovinių vežimo
keliais rinkos plėtros, kurioje rekomenduojama laipsniškai atverti ES krovinių vežimo

[1]OL C 168 E, 2013 6 14, p. 72.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32014R0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32014R0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32014R0165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32014R0165
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0277
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_3.4.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R1054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R1054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52017PC0647
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0288(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52010IP0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52010IP0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52011IP0584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52011IP0584


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

keliais rinką. Visų pirma grupė rekomendavo nustatyti du skirtingus kabotažo tipus:
(1) kabotažas, apimantis tik trumpą laikotarpį ir susijęs su tarptautiniais maršrutais;
(2) kabotažas, nesusijęs su esamais tarptautiniais maršrutais, kuriam būtų privaloma
taikyti registracijos procedūrą siekiant užtikrinti, kad vairuotojas laikytųsi priimančiojoje
šalyje galiojančios darbo teisės. Komisija 2014 m. balandžio 14 d. paskelbė ataskaitą
dėl Sąjungos kelių transporto rinkos padėties.
Savo 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliucijoje dėl Baltosios knygos dėl transporto politikos
įgyvendinimo[2] Parlamentas, be kita ko, paragino užtikrinti bendrųjų patekimo į
tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 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 Parlamentas pataria priimti socialinį
kodeksą, kuriame taip pat būtų sprendžiama fiktyvaus savarankiško darbo problema,
kad būtų galima labiau atsižvelgti į tarptautinio kelių transporto darbuotojų darbo
ypatumus ir užtikrinti teisingą konkurenciją. 2017 m. gegužės 18 d. buvo priimta
rezoliucija dėl Europos Sąjungos kelių transporto[3], joje aptariami tokie klausimai
kaip konkurencingumo didinimas ir inovacijos kelių sektoriuje, palankesnių sąlygų
tarpvalstybiniam judumui kelių transportu sudarymas, socialinių sąlygų ir saugumo
taisyklių gerinimas, taip pat mažai teršalų išmetančio kelių transporto skatinimas.
Per savo 2017 m. birželio 20 d. posėdį TRAN komitetas apsvarstė antrąją Komisijos
ataskaitą dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias
profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles, nuostatų įgyvendinimo nuo
2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (COM(2017)0116). 2019 m. rugsėjo
mėn. TRAN komitetas apsvarstė trečiąją įgyvendinimo ataskaitą (COM(2019)0084).
2020 m. liepos mėn. Parlamentas kaip Judumo dokumentų rinkinio dalį patvirtino teisės
aktą dėl profesinės vežimo kelių transportu veiklos ir patekimo į tarptautinio krovinių
vežimo kelių transportu rinką (2017/0123(COD)). Reglamentas (ES) 2020/1055
2020 m. liepos 31 d. buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje. Juo nustatoma
komandiravimo taisyklių teisinė sistema, taikoma kabotažui ir tarptautinio transporto
operacijoms, išskyrus tranzitą, dvišalėms operacijoms ir dvišalėms operacijoms su
dviem papildomais pakrovimo ar iškrovimo sustojimais (3.4.3).

Davide Pernice
03/2022

[2]OL C 316, 2017 9 22, p. 155.
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