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CESTNÁ DOPRAVA: HARMONIZÁCIA
PRÁVNYCH PREDPISOV

Vytvorenie jednotného európskeho trhu pre cestnú dopravu nie je možné bez harmonizácie
právnych predpisov platných v členských štátoch. Európska únia prijíma opatrenia fiškálnej,
technickej, administratívnej a sociálnej povahy.

PRÁVNY ZÁKLAD

Hlava VI Lisabonskej zmluvy, najmä článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

CIELE

Spoločná politika v oblasti cestnej dopravy, ktorá má zabezpečovať spravodlivé podmienky
hospodárskej súťaže a zaručiť slobodné poskytovanie služieb, si vyžaduje harmonizáciu
právnych predpisov členských štátov. Netýka sa to len zdaňovania (DPH, cestná daň, daň
z minerálnych olejov) a štátnej pomoci, ale aj technických noriem (maximálne prípustné
rozmery a hmotnosť), sociálnych noriem a opatrení na ochranu životného prostredia.

VÝSLEDKY

A. Harmonizácia v daňovej a v technickej oblasti
1. Systém spotrebných daní
Smernica 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre
zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny nahradila dve smernice, a to smernicu 92/81/
EHS a smernicu 92/82/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov (pozri
informačný list 5.11.3).
2. Spoplatňovanie ciest
Dňa 8. júla 2008 predložila Komisia balík opatrení v oblasti dopravy šetrnejšej k životnému
prostrediu („Greening Transport Package“). Ide o všeobecne platný a transparentný model,
ktorý možno použiť na výpočet všetkých externých nákladov vrátane nákladov týkajúcich sa
životného prostredia, hluku, dopravných zápch a nákladov na zdravotnú starostlivosť. Tento
model slúžil ako základ na výpočty poplatkov za používanie infraštruktúry na revíziu tzv.
smernice Eurovignette (pozri ďalej) a predchádzal stratégii na postupné uplatňovanie tohto
modelu pre všetkých dopravcov. Referenčným predpisom pri stanovovaní poplatkov je naďalej
smernica 1999/62/ES zo 17. júna 1999, na základe ktorej dopravné spoločnosti platia za
používanie cestnej infraštruktúry. Táto smernica bola pozmenená smernicou 2006/38/ES zo
17. mája 2006 a smernicou 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011. Cieľom revízie smernice
Eurovignette z roku 1999, ktorá vychádza zo zásady „znečisťovateľ platí“ a z internalizácie
externých nákladov, je zabezpečiť, aby poplatky odzrkadľovali jednotlivé náklady, ktoré
vznikajú pri používaní infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami. Na tento účel sa stanovilo,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.11.3.pdf
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že vyberané poplatky sa upravia tak, aby sa zohľadnilo znečistenie ovzdušia a zaťaženie
hlukom, ako aj riziká spojené s dopravnými zápchami, čím sa doplní existujúce mýto, ktoré je
poplatkom vypočítaným na základe vzdialenosti, aby sa pokryli náklady na výstavbu, údržbu,
využívanie a rozvoj cestnej infraštruktúry. Hlavný výsledok kompromisu, ktorý sa Európskemu
parlamentu a Rade podarilo dosiahnuť v roku 2011, sa prejavil v transparentnosti príjmov
a investícií. Členské štáty tak budú môcť upravovať poplatky za používanie infraštruktúry
v čase dopravnej špičky, a to až o 175 %, aby sa zohľadnilo preťaženie ciest, pričom dopravná
špička bude obmedzená na päť hodín denne. Zároveň budú mať možnosť kompenzovať
toto zvýšenie znížením poplatkov v ostatných častiach dňa. Zmeny vo výške poplatkov sa
musia stanoviť a uplatňovať transparentným, nediskriminujúcim spôsobom, ktorý zabezpečí
dostupnosť pre všetkých používateľov. Hlavný problém prerozdelenia príjmov z vyberania
mýta sa podarilo vyriešiť vďaka tomu, že členské štáty sa zaviazali k preinvestovaniu príjmov
z vyberania poplatkov za používanie infraštruktúry a za externé náklady do konkrétnych
projektov vysokého európskeho záujmu (TEN-T: príloha III k rozhodnutiu č. 661/2010/EÚ)
a k zabezpečeniu lepšej udržateľnosti dopravy. Okrem toho sa v horských oblastiach môžu
na ťažké nákladné vozidlá, ktoré spôsobujú väčšie znečistenie (konkrétne vozidlá patriace do
emisnej triedy EURO 0, I a II a od roku 2015 aj do triedy EURO III), uplatňovať dodatočné
poplatky za používanie infraštruktúry. V takom prípade sa príjmy musia opäť investovať do
financovania prioritných projektov európskeho záujmu. Najneskôr v októbri 2015 Komisia
predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a vplyve tejto smernice, najmä
v súvislosti s účinnosťou ustanovení týkajúcich sa náhrady nákladov spojených so znečistením
spôsobeným premávkou a so začlenením vozidiel, ktoré majú viac ako 3,5 tony a menej ako
12 ton.
3. Najväčšie prípustné rozmery a hmotnosti
Referenčným predpisom pre normy týkajúce sa rozmerov v Únii, ktoré sa vzťahujú na všetky
ťažké nákladné vozidlá premávajúce medzi členskými štátmi, je smernica 96/53/ES z 25. júla
1996, ktorou sa stanovujú najväčšie prípustné rozmery a maximálna povolená hmotnosť vo
vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave. Bola doplnená a zmenená smernicou č. 97/27/
ES z 22. júla 1997 a smernicou č. 2002/7/ES z 18. februára 2002, ktoré mali zabezpečiť
predovšetkým harmonizáciu noriem stanovujúcich rozmery autobusov, s cieľom umožniť
voľný pohyb v Únii, a najmä riadne fungovanie kabotáže v osobnej doprave. Článok 4
smernice 96/53/ES však umožňuje udeľovanie výnimiek na vnútroštátnej úrovni, konkrétne
povolenie prevádzky vozidiel, ktorý dĺžka a váha prekračuje prahy stanovené v prílohe
smernice (18,75 m a 40 ton), v prípade prepravných činností, ktoré podstatne nenarúšajú
medzinárodnú hospodársku súťaž, napríklad v prípade prepravy spojenej s ťažbou dreva
a lesným hospodárstvom, po podmienkou, že členské štáty o povolení takejto výnimky
informujú Komisiu. Výnimky z noriem týkajúcich sa maximálnych rozmerov a maximálnej
hmotnosti sú skúšobne povolené len na vnútroštátnej úrovni. Cieľom návrhu smernice, ktorý
bol Európskemu parlamentu a Rade predložený na schválenie 15. apríla 2013, je povoliť
cezhraničnú dopravu dlhších a ťažších kamiónov (veľmi ťažkých nákladných vozidiel) (pozri
aj časť: Úloha Európskeho parlamentu).
B. Administratívna harmonizácia
1. Právne záväzky týkajúce sa vodičov
Smernica 91/439/ES o vodičských preukazoch z 29. júna 1991 zjednocovala formát a triedy
vozidiel, zaviedla princíp vzájomného uznávania a definovala základné požiadavky na
zdravie a spôsobilosť. Smernica 96/47/ES z 23. júla 1996 ustanovila formát, v akom sa
nahradia vodičské preukazy preukazmi vo forme kreditnej karty. Tretia smernica o vodičských
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preukazoch – smernica č. 2006/126 z 20. decembra 2006 – stanovuje tento formát pre všetky
vodičské preukazy vydané v Únii od 19. januára 2013. Okrem toho bude potrebné, aby všetky
súčasné papierové vodičské preukazy, ktoré sú v obehu, prešli na formát plastovej karty buď pri
obnovení, alebo najneskôr do roku 2033. Všetky nové preukazy budú platné na dobu určitú (v
závislosti od krajiny na 10 až 15 rokov pre motocykle a automobily a na 5 rokov pre nákladné
automobily a autobusy) a budú platné v celej EÚ. V celej EÚ je ešte približne 110 rozdielnych
modelov vodičských preukazov. Plánovanou harmonizáciou by sa mali splniť tri ciele: boj proti
podvodom, zaručenie voľného pohybu a zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Nebude už
možná napríklad takzvaná turistika za vodičskými preukazmi, pretože sa stanovilo, že každý
občan bude držiteľom len jedného vodičského preukazu a že už nebude možné získať vodičský
preukaz, ak bolo na jeho vodičské oprávnenie v inom členskom štáte vydané akékoľvek
opatrenie o obmedzení, pozastavení alebo odňatí. Komisia predloží správu o vykonávaní tejto
smernice vrátane jej vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky najskôr 19. januára 2018. Pokiaľ
ide o vodičské osvedčenie pre vodičov nákladných vozidiel, ktoré je ustanovené v nariadení (ES)
č. 484/2002 z 1. marca 2002, a osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré je upravené v smernici
2003/59/ES z 15. júla 2003, pozri predchádzajúci informačný list o cestnej doprave.
2. Evidencia vozidiel
Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 (zmenená a doplnená smernicou 2003/127/
ES) harmonizuje registračné dokumenty pre vozidlá, a zjednodušuje tak kontroly vlastníctva
a prevody medzi obyvateľmi dvoch členských štátov. Nariadenie Rady (ES) č. 2411/98
z 3. novembra 1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové
a ich prípojné vozidlá evidované, zavádza v doprave v Spoločenstve povinné umiestnenie
reflexnej európskej vlajky na značke a rozlišovací znak členského štátu v ľavom okraji
evidenčnej poznávacej značky. V správe o občianstve EÚ za rok 2010 s názvom Odstránenie
prekážok vykonávania práv občanov EÚ Komisia označila problémy spojené s evidenciou
vozidiel za jednu z hlavných prekážok voľného pohybu tovaru. Preto navrhla zjednodušenie
formalít spojených s novým zaregistrovaním vozidiel v inom členskom štáte, čo by podnikom,
občanom a verejným orgánom umožnilo úspory vo výške najmenej 1,5 miliardy EUR. Keď
návrh začne platiť, osoby, ktoré sa napríklad zdržiavajú určitý čas roka v mieste, kde trávia
dovolenku a ktoré sa nachádza v inom štáte Únie, nebudú musieť svoje vozidlo preregistrovať.
Naopak, osoby, ktoré tam majú trvalý pobyt, budú mať šesť mesiacov na to, aby svoje vozidlo
znovu zaregistrovali.
C. Sociálna harmonizácia
1. Pracovný čas
Odvetvie dopravy bolo zo základnej smernice 93/104/ES z 23. novembra 1993 o niektorých
aspektoch organizácie pracovného času vyňaté. Cieľom smernice 2002/15/ES z 11. marca
2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave je
stanoviť minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času, ktoré umožnia zlepšiť zdravie
a bezpečnosť vodičov. Priemerný týždenný pracovný čas predstavuje podľa smernice 48 hodín.
Môže však dosiahnuť až 60 hodín, ak neprekročí počas obdobia štyroch mesiacov priemer
48 hodín. Komisia v októbri 2008 predložila návrh na zmenu smernice 2002/15/ES, čím by sa
z rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES vyňali riadni samostatne zárobkovo činní vodiči.
Európsky parlament s takým vyňatím nesúhlasil.
2. Čas jazdy a čas odpočinku stanovený európskym sociálnym nariadením.
Maximálna dĺžka dennej a týždennej jazdy, prestávka a minimálne trvanie denného odpočinku
sú upravené v nariadení č. 561/2006/ES z 15. marca 2006, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS)
č. 3820/85 z 20. decembra 1985. Vzťahuje sa na vodičov prepravujúcich tovar (vozidlá nad

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:SK:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:SK:PDF
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3,5 tony) alebo osoby (s kapacitou nad 9 miest). Sú v ňom stanovené častejšie prestávky, lepšie
a jednoduchšie možnosti kontroly a sankcií. Nariadenie (ES) č. 561/2006 zmenilo aj nariadenie
(EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985, ktorým sa definitívne zaviedli elektronické alebo
digitálne tachografy, ktoré sa považujú za nezmanipulovateľné, a umožnilo sa jednoduchšie
odhaľovanie porušovania európskeho sociálneho nariadenia. Smernica 2006/22/ES z 15. marca
2006 upravuje minimálne požiadavky z hľadiska vykonávania vyššie uvedených právnych
predpisov a stanovuje minimálny počet kontrol (v roku 2010 najmenej 3 % pracovných
dní vodičov), ktoré sú členské štáty povinné vykonávať s cieľom overiť dodržiavanie času
jazdy, prestávok a odpočinku. Výmena analógových tachografov za digitálne postupne umožní
rýchlejšie a presnejšie kontrolovať väčšie množstvo údajov, preto budú môcť členské štáty
vykonávať čoraz viac kontrol.
Nariadením (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 sa v rámci cestného balíka (pozri informačný
list5.7.3, bod 2c) zmenilo nariadenie (ES) č. 561/2006 s cieľom opätovne zaviesť v cestnej
osobnej doprave „pravidlo dvanástich dní“, ktoré umožňuje vodičovi preložiť týždenný
odpočinok o 12 po sebe idúcich dní (namiesto toho, aby pracoval najviac 6 dní po sebe) pod
podmienkou, že ide o medzinárodnú príležitostnú službu osobnej dopravy a služba zahŕňa aspoň
jednu 24-hodinovú lehotu v inej krajine, než v ktorej sa cesta začala. Okrem toho by sa výnimky
mali povoliť len za veľmi prísnych podmienok, ktoré zaručia bezpečnosť cestnej premávky
a vodičom uložia povinnosť dodržiavať časy týždenného odpočinku bezprostredne pred službou
a po nej. Od 1. januára 2014 pribudli ďalšie podmienky: vozidlá musia byť vybavené digitálnym
tachografom a v prípade cesty v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. sa buď čas jazdy jedného vodiča
skráti na 3 hodiny, alebo sa bude striedať viac vodičov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament v rámci svojich legislatívnych právomocí väčšinu harmonizačných návrhov
Komisie podporil, súčasne však zdôraznil niektoré hľadiská, najmä:
— pri poslednej revízii smernice Eurovignette Parlament posilnil jej aspekty týkajúce sa

životného prostredia. Od druhého polroka 2013 je síce možné zahrnúť do ceny mýta
náklady na zaťaženie hlukom a na znečistenie ovzdušia, ale tento výsledok, ktorý je
absolútne minimálnym predpokladom na to, aby sa uplatnila zásada „znečisťovateľ platí“,
bolo možné dosiahnuť len vďaka pevnému odhodlaniu Výboru pre dopravu,

— Európskemu parlamentu sa podarilo dosiahnuť zásadné posilnenie kontrol času jazdy
a času odpočinku, naďalej sa však zasadzuje za skutočnú sociálnu harmonizáciu na úrovni
Únie. V tomto smere požiadal Komisiu, aby sa do konca roka 2013 „opätovne preskúmal
regulačný rámec týkajúci sa časov jazdy a odpočinku v osobnej a nákladnej doprave a aby
sa lepšie zosúladilo vykonávanie a kontrola pravidiel“; správa (COM(2014)0222 final),
prijatá 14. apríla 2014, analyzuje vývoj na trhu s cestnou nákladnou dopravou a prináša
opis jej sociálneho rozmeru. V správe sa okrem iného odporúča zlepšiť účinnosť kontrol
a zlepšiť pracovné podmienky tak, aby sa zmiernili dôsledky veľkých zmien z dlhodobého
hľadiska, najmä pokiaľ ide o nedostatok vodičov (pozri tiež úlohu Európskeho parlamentu
v informačnom liste 5.7.3). Okrem toho Parlament dosiahol súhlas, aby ustanovenia
smernice 2002/15 platili od roku 2009 aj pre samostatne zárobkovo činných vodičov (okolo
20 % z tejto kategórie),

— 15. apríla 2014 Parlament zamietol zmeny týkajúce sa maximálnych rozmerov a hmotnosti
povolených smernicou 96/53/ES, ktoré chcela Komisia zaviesť. Požiadal preto Komisiu,
aby vykonala vhodnú analýzu vplyvu na dlhé a ťažké nákladné vozidlá a podala
Európskemu parlamentu správu do roku 2016,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.7.3.pdf
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— 9. septembra 2015 Parlament vyzval Komisiu prostredníctvom uznesenia o vykonávaní
bielej knihy o doprave z roku 2011 „hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej
mobilite“, aby navrhla ďalšie legislatívne opatrenia v niektorých uvedených oblastiach
(pozri výsledky. Požadoval najmä preskúmanie tretej smernice o vodičských preukazoch
(smernica 2006/126/ES) s ohľadom na sprísnenie požiadaviek na získanie vodičského
preukazu a zlepšenie odborného vzdelávania vodičov a preskúmanie smernice (EÚ)
2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa stanovujú
najväčšie prípustné rozmery a maximálna povolená hmotnosť vo vnútroštátnej a/alebo
v medzinárodnej doprave.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=FR
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