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KELIŲ TRANSPORTAS. TEISĖS AKTŲ SUDERINIMAS

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

TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Lisabonos sutarties VI antraštinė dalis, ypač Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
91 straipsnis. Norint vykdyti bendrą kelių transporto politiką, pagal kurią būtų
išsaugomos sąžiningos konkurencijos sąlygos ir užtikrinama paslaugų teikimo laisvė,
reikia suderinti valstybių narių teisės nuostatas. Tai taikytina ne tik mokesčiams (PVM,
mokesčiui už motorines transporto priemones, mokesčiui už mineralines alyvas) ir
valstybės pagalbai, bet ir techninėms normoms (didžiausiems leistiniems matmenims
ir masei), socialinėms nuostatoms ir aplinkos apsaugos priemonėms.

LAIMĖJIMAI

A. Mokestinių ir techninių nuostatų derinimas
1. Akcizų sistema ir infrastruktūros mokesčiai
Siekdama plataus užmojo 2019 m. Europos žaliojo kurso užmojų, 2021 m. liepos 14 d.
Europos Komisija pristatė pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį. Šį
dokumentų rinkinį sudaro pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais
siekiama peržiūrėti visą 2030 m. ES klimato ir energetikos strategiją, įskaitant teisės
aktus dėl pastangų pasidalijimo, žemės naudojimo ir miškininkystės, atsinaujinančiųjų
išteklių energijos, energijos vartojimo efektyvumo, naujų lengvųjų automobilių ir furgonų
išmetamųjų teršalų normų ir Energijos mokesčių direktyvą.
Anksčiau, 2008 m. liepos 8 d., Europos Komisija pateikė iniciatyvų, kuriomis siekiama,
kad transportas būtų ekologiškesnis, rinkinį, kuriame buvo pateiktas skaidrus ir
visuotinai taikytinas visų išorės sąnaudų, įskaitant su aplinka, triukšmu, perkrova
ir sveikatos apsauga susijusias sąnaudas, apskaičiavimo modelis. Šio modelio
pagrindu buvo apskaičiuojami infrastruktūros mokesčiai atliekant 1999 m. birželio 17 d.
Direktyvos 1999/62/EB (dar vadinama Eurovinjetės direktyva) peržiūrą ir parengta
strategija dėl šio modelio laipsniško taikymo visų rūšių transportui.
Eurovinjetės direktyva tebėra atskaitos taškas apmokestinant transporto įmones
infrastruktūros mokesčiu. Ji buvo iš dalies pakeista 2006 m. gegužės 17 d. Direktyva
2006/38/EB ir 2011 m. rugsėjo 27 d. Direktyva 2011/76/ES. Eurovinjetės direktyva
grindžiama principu „teršėjas moka“ ir kelių transporto išorės sąnaudų internalizavimu.
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Ja siekiama užtikrinti, kad sąnaudos, patiriamos sunkiasvorėms krovininėms transporto
priemonėms naudojantis infrastruktūra, atsispindėtų mokesčiuose.
Pagal 2017 m. gegužės 31 d. paskelbtą Komisijos teisėkūros darbotvarkę „Judi
Europa“ šiuo metu pateikti svarstyti du nauji pasiūlymai dėl dalinio Eurovinjetės
direktyvos keitimo: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš
dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių
apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ir pasiūlymas dėl Tarybos
direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių
krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo, kuris pagal konsultavimosi
procedūrą buvo priimtas Parlamente ir dėl kurio laukiama galutinio sprendimo.
Kitas dokumentas, kuris taip pat yra įtrauktas į 2017 m. teisėkūros darbotvarkę
„Judi Europa“, yra pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl
elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos
tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus
Sąjungoje (COM(2017)0280). Užbaigus bendro sprendimo procedūrą, pasiūlymas
buvo patvirtintas ir vėliau paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kaip
Direktyva 2019/2019/ES.
2. Išmetamųjų teršalų normos
Laikantis integruoto požiūrio į išmetamo CO2 kiekio mažinimą, Reglamentu
(EB) Nr. 443/2009 ir Reglamentu (ES) 510/2011 buvo nustatytos lengvosioms
keleivinėms ir komercinėms transporto priemonėms taikomos išmetamųjų teršalų
normos. Šie reglamentai buvo iš dalies pakeisti 2014 m. kovo 11 d. Reglamentu (ES)
Nr. 333/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi
būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo
CO2 kiekį, ir 2014 m. vasario 26 d. Reglamentu (ES) Nr. 253/2014, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 nustatant būdus, kaip pasiekti tikslą iki
2020 m. sumažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį.

Nauju pasiūlymu dėl naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto
priemonių išmetamų teršalų normų (COM(2017)0676), kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) ir panaikinamas Reglamentas (EB)
Nr. 443/2009 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 510/2011, siekiama nustatyti 2025
ir 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus. Bendro sprendimo procedūra jau
baigėsi, o teisės aktas buvo patvirtintas. Galutinis aktas Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje buvo paskelbtas 2019 m. balandžio mėn. (Reglamentas (ES) 2019/631).
3. Didžiausi leistini matmenys ir masė
1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti nacionaliniam ir tarptautiniam
vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir
didžiausią leistiną masę, yra tekstas, kuriuo remiantis nustatomi tarp valstybių narių
važinėjančių sunkiasvorių krovininių transporto priemonių matmenys. Tačiau pagal
direktyvos 4 straipsnį leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nacionalines nuostatas:
valstybės narės gali suteikti leidimus transporto priemonėms, kurios viršija direktyvos
priede nurodytus ribinius matmenis (18,75 m ir 40 t), vykdyti vežimo veiklą, kuri,
laikoma, nedaro didelio poveikio tarptautinei konkurencijai transporto sektoriuje
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(pavyzdžiui, veiklą, susijusią su medienos ruoša ir miškininkyste). Valstybės narės
privalo pranešti Komisijai apie tai, kokių priemonių ėmėsi, ir tada Komisija nustato
nukrypti leidžiančias nuostatas.
Ši direktyva buvo papildyta ir iš dalies pakeista 1997 m. liepos 22 d. Direktyva 97/27/
EB (kuri buvo panaikinta 2009 m. liepos 13 d. Reglamentu (EB) Nr. 661/2009) ir
2002 m. vasario 18 d. Direktyva 2002/7/EB, kuriomis pirmiausiai siekiama suderinti
autobusų matmenų normas, kad būtų galimas laisvas judėjimas ES, ir visų pirma
užtikrinti sklandų kabotažo veikimą keleivinio transporto srityje.
2015 m. balandžio 29 d. Direktyva (ES) 2015/719 buvo iš dalies pakeista Direktyva
96/53/EB ir išdėstytos nuostatos dėl tam tikrų ES nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui
naudojamų kelių transporto priemonių didžiausių leistinų matmenų ir tarptautiniam
vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausios leistinos masės.
Visai neseniai Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimo (COM(2018)0275), kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/
EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos
pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių
įgyvendinimo termino. 2019 m. kovo mėn. Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį
svarstymą. Galutinis aktas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas
2019 m. birželio mėn. (Sprendimas (ES) 2019/984).
B. Administracinių nuostatų derinimas
1. Transporto priemonės vairuotojo teisinės pareigos
Pagal 1991 m. liepos 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, kuria panaikinama Direktyva 91/439/EEB) nustatoma, kad tokia forma privaloma
visiems nuo 2013 m. sausio 19 d. ES išduodamiems vairuotojo pažymėjimams. Be to,
visi dabar apyvartoje esantys popieriniai vairuotojo pažymėjimai turės būti pakeisti į
naujus plastikinės kortelės formos pažymėjimus (juos atnaujinant arba ne vėliau kaip
iki 2033 m.). Visi nauji vairuotojo pažymėjimai galios tam tikrą nustatytą laikotarpį
(10–15 metų motociklams ir automobiliams, priklausomai nuo šalies, ir 5 metus
sunkvežimiams ir autobusams), jie galios visoje ES. Nuostatų suderinimu ketinama
pasiekti šiuos tikslus: kovoti su sukčiavimu, sumažinti vadinamojo vairuotojo pažymėjo
turizmo mastą, užtikrinti laisvą judėjimą ir pagerinti kelių eismo saugumą.
2017 m. vasario 1 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos (ES) 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB
dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų
pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo
pažymėjimų (COM(2017)0047). Ši direktyva Oficialiajame leidinyje buvo paskelbta
2018 m. gegužės 2 d.
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Nuo 2011 m. gruodžio 4 d. vairuotojo liudijimas reglamentuojamas 2009 m. spalio
21 d. Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių
vežimo kelių transportu rinką taisyklių.Šis teisės aktas pakeičia Reglamentą (EB)
Nr. 484/2002, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB)
Nr. 3118/93. Vairuotojo liudijimas yra vienodos formos dokumentas, kuriuo pažymima,
kad krovinių vežimo tarp valstybių narių operacijas atliekančios transporto priemonės
vairuotojas arba yra teisėtai įdarbintas atitinkamo ES vežėjo toje valstybėje narėje,
kurioje įsisteigęs vežėjas, arba dirba tam vežėjui.
2. Transporto priemonių registracija
1999 m. balandžio 29 d. Direktyva 1999/37/EB (iš dalies pakeista Direktyva 2003/127/
EB ir dar kartą iš dalies pakeista Direktyva 2014/46/ES, įtraukta į techninės
apžiūros dokumentų rinkinį), 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. 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
nustatytas įpareigojimas valstybiniame numeryje pavaizduoti šviesogrąžę Europos
vėliavą, o registracijos ženklo kairiosios pusės pačiame krašte – valstybės narės
skiriamąjį ženklą.
C. Socialinių nuostatų dėl darbo laiko, vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių
suderinimas
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.
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 transporto priemonės) vežantiems vairuotojams.
Juo taip pat buvo 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 ir nustatyta, kad
privaloma įdiegti skaitmeninius tachografus. Kadangi tachografų rodiklių suklastoti
negalima, tachografai palengvina ES teisės aktų 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. Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 taip pat susijęs su Reglamentu
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(ES) Nr. 165/2014, kuriuo reglamentuojami tachografams keliami reikalavimai. Buvo
tikimasi, kad 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 dokumentų rinkiniu, iš dalies pakeistas Reglamentas
(EB) Nr. 561/2006 ir vėl nustatyta 12 dienų taisyklė, pagal kurią suteikiama galimybė
tolimojo susisiekimo autobuso vairuotojui dirbti iki 12 dienų iš eilės (vietoj ne daugiau
kaip 6 dienų), su sąlyga, kad tai turi būti tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo
paslaugos, į kurias įeitų bent viena 24 valandų pertrauka. Nukrypti leidžiančią
nuostatą turėtų būti leidžiama taikyti tik esant labai griežtoms sąlygoms, kuriomis
užtikrinamas kelių eismo saugumas ir numatyta, kad vairuotojai būtų įpareigoti laikytis
kassavaitinio poilsio laiko iškart po darbo ir prieš darbą. Nuo 2014 m. sausio 1 d.
taikomos papildomos sąlygos: transporto priemonėje privaloma įrengti skaitmeninį
tachografą ir tais atvejais, kai vairuojama tarp 22 ir 6 val., nepertraukiamo vairavimo
laikotarpis vairuotojui turi būti sumažintas iki 3 val. arba transporto priemonėje turi
būti daugiau pakaitomis dirbančių vairuotojų. Kelių transporto teisės aktai, tokie kaip
Direktyva 2002/15/EB ir Direktyva 2006/22/EB, papildo Reglamentą (EB) Nr. 561/2006,
ypač nuostatas dėl darbo laiko ir laikymosi užtikrinimo.
2017 m. gegužės 31 d. Komisija pateikė teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkinį
„Judi Europa“, kuris apima pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento,
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). Kaip
savo 2017 m. dokumentų rinkinio „Europa kelyje“ dalį Komisija taip pat pateikė
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 2006/22/EB dėl reikalavimų vykdymo ir nustatomos konkrečios taisyklės
Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 2014/67/ES dėl vairuotojų komandiravimo kelių
transporto sektoriuje atžvilgiu (COM(2017)0278). 2019 m. balandžio mėn. Parlamentas
per pirmąjį svarstymą priėmė sprendimą dėl abiejų pasiūlymų. 2019 m. rugsėjo mėn.
Parlamento Transporto ir turizmo (TRAN) komitetas nusprendė pradėti tarpinstitucines
derybas. 2020 m. liepos mėn. Parlamentas užbaigė antrąjį svarstymą, po kurio aktas
buvo priimtas ir paskelbtas Oficialiajame leidinyje (Direktyva (ES)2020/1057). Šiomis
peržiūrėtomis taisyklėmis dėl vairuotojų komandiravimo, vairavimo trukmės ir poilsio
laikotarpių ir geresniu kabotažo (t. y. krovinių vežimo, kurį priimančiojoje valstybėje
narėje laikinai vykdo vežėjai nerezidentai) taisyklių laikymosi užtikrinimu siekiama
pašalinti konkurencijos iškraipymą kelių transporto sektoriuje ir sudaryti geresnes
poilsio sąlygas vairuotojams. Jomis taip pat sukuriama teisinė sistema, kuria siekiama
išvengti skirtingų nacionalinių požiūrių ir užtikrinti teisingą atlyginimą vairuotojams.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas, remdamasis savo įstatymų leidžiamąja galia, sutiko su dauguma
Komisijos pasiūlymų dėl suderinimo, bet kartu pabrėžė tam tikrus aspektus,
kuriems skiria ypač didelę reikšmę, būtent: per paskutinę Eurovinjetės direktyvos
peržiūrą Europos Parlamentas pabrėžė aplinkosaugos aspektų svarbą ir pasiekė,
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kad nuo 2013 m. antrojo pusmečio kelių mokesčiai apimtų su triukšmu ir tarša
susijusias sąnaudas. Šis rezultatas – mažų mažiausias dalykas siekiant užtikrinti,
kad būtų taikomas principas „teršėjas moka“, – buvo gautas dėl tvirto Transporto
komiteto pasiryžimo. Savo 2017 m. kovo 15 d. rezoliucijoje dėl Komisijos patvirtinto
Vokietijos pataisyto plano įvesti kelių mokestį Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad
Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vokietiją dėl netiesioginės
diskriminacijos dėl pilietybės, kuri pažeidė ES teisę ir pagrindinius Sutarčių principus.
Savo 2015 m. rugsėjo 9 d. rezoliucijoje „2011 m. Baltosios knygos dėl transporto
politikos įgyvendinimas. Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai tvaraus judumo link“,
Parlamentas paragino Komisiją pasiūlyti papildomų teisėkūros priemonių kai kuriose
iš pirmiau minėtų sričių. Visų pirma jis ragino atlikti trečiosios Vairuotojo pažymėjimų
direktyvos (Direktyva 2006/126/EB) peržiūrą, siekiant sugriežtinti vairuotojo teisių
išdavimo tvarką ir sustiprinti jų mokymą, taip pat reikalavo persvarstyti 2015 m.
balandžio 29 d. Direktyvą (ES) 2015/719, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/53/
EB, nustatanti didžiausius leistinus matmenis ir didžiausią leistiną masę nacionalinio
ir (arba) tarptautinio susisiekimo srityje.
Nors pavyko gerokai pagerinti vairavimo ir poilsio trukmės kontrolę, Europos
Parlamentas nuolat ragino veiksmingai suderinti socialines nuostatas ES lygmeniu.
Šiuo klausimu jis paprašė Komisiją iki 2013 m. pabaigos atlikti reguliavimo sistemos,
kuria reglamentuojamas vairavimo ir poilsio laikas keleivių ir krovinių vežimo srityje,
peržiūrą ir labiau suderinti taisyklių taikymą ir kontrolę. 2014 m. balandžio 14 d. priimtoje
Ataskaitoje dėl Sąjungos kelių transporto padėties (COM(2014)0222) apibūdinama
krovinių vežimo keliais rinkos raida ir aprašomas krovinių vežimo keliais socialinis
aspektas.
2017 m. spalio 16 d. TRAN ir EMPL komitetai Parlamente surengė bendrą viešąjį
klausymą mobiliųjų darbuotojų darbo sąlygų transporto sektoriuje tema. Be to,
Parlamento Struktūrinės ir sanglaudos politikos teminis skyrius paskelbė tyrimą „TRAN
komiteto užsakytas tyrimas. Kelių transporto vežėjai ES: Socialinės ir darbo sąlygos“,
kuriuo atnaujintas 2013 m. atliktas tyrimas. Jame nagrinėjami socialinės teisės aktai,
taikytini profesionaliems vairuotojams, dirbantiems krovinių vežimo keliais srityje, ir jų
darbo sąlygoms. Jame daugiausia dėmesio skiriama svarbiausioms šiame transporto
sektoriuje kylančioms socialinėms problemoms, įskaitant vairavimo trukmę ir poilsio
laikotarpius, taip pat praktiniams aspektams, kurie daro tiesioginę įtaką vairuotojų
gyvenimo kokybei, pvz., įdarbinimo programoms ir pajamų lygiui.

Davide Pernice
03/2022
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