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CESTNI PROMET: HARMONIZACIJA ZAKONODAJE

Enotnega evropskega trga cestnega prometa ni mogoče vzpostaviti brez harmonizacije
zakonodaje v državah članicah. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in
socialne ukrepe.

PRAVNA PODLAGA

Naslov VI Lizbonske pogodbe, zlasti člen 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Skupna cestnoprometna politika, ki naj bi ohranjala pogoje konkurence in zagotovila svobodo
opravljanja storitev, zahteva harmonizacijo zakonodaje držav članic. To ne velja le za obdavčitev
(DDV, davek na motorna vozila, trošarine za mineralna olja) in državno pomoč, ampak tudi
za tehnične predpise (največje dovoljene mere in mase), socialne standarde in okoljevarstvene
ukrepe.

DOSEŽKI

A. Harmonizacija davčnih in tehničnih predpisov
1. Sistem trošarin
Direktiva 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev
energentov je nadomestila direktivi 92/81/EGS in 92/82/EGS o usklajevanju struktur trošarin
za mineralna olja (gl. preglednico dejstev 5.11.3).
2. Zaračunavanje cestnine
Komisija je 8. julija 2008 predložila sveženj pobud za okolju prijaznejši promet („Greening
Transport Package“). Gre za splošno uporaben, pregleden in prenosljiv model za zaračunavanje
vseh zunanjih stroškov, vključno s stroški, povezanimi z okoljem, ravnjo hrupa, zastoji v
prometu in zdravjem. Ta model je bil podlaga za izračun pristojbin za uporabo infrastrukture
za revizijo direktive o „evrovinjeti“ (gl. spodaj) in napoveduje strategijo postopne uporabe
tega modela za vse načine prevoza. Direktiva 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 ostaja osnovni
predpis na področju zaračunavanja za zagotovitev, da prevozniki plačujejo uporabo cestne
infrastrukture. Spremenjena je bila z direktivama 2006/38/ES z dne 17. maja 2006 in 2011/76/
EU z dne 27. septembra 2011. Cilj revizije direktive o „evrovinjeti“ iz leta 1999, ki temelji
na načelu „onesnaževalec plača“ in internalizaciji zunanjih stroškov, je, da bi pristojbine
odražale različne stroške, ki nastanejo, ko infrastrukturo uporabljajo težka tovorna vozila.
Zato je predvidena prilagoditev zaračunanih pristojbin zaradi upoštevanja onesnaževanja zraka,
obremenitev s hrupom in tveganj, povezanih z zastoji, s čimer bodo dopolnjene obstoječe
cestnine, ki se izračunajo kot pristojbine, odmerjene glede na prevoženo razdaljo, da se bodo
krili stroški gradnje, vzdrževanja, obratovanja in razvoja cestne infrastrukture. Glavni dosežek
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kompromisa, ki sta ga leta 2011 dosegla Evropski parlament in Svet, je preglednost prihodkov
in naložb. Države članice bodo namreč lahko z namenom, da bi se upoštevali cestni zastoji,
prilagajale infrastrukturne pristojbine, ki pa bodo lahko odstopale za največ 175 % v obdobjih
prometne konice, ki bodo omejena na pet ur na dan; tako bodo lahko nadomestile nižje
cestnine, ki bodo veljale v preostalem času. Razlikovanje pristojbin mora biti zasnovano in se
mora uporabljati na način, ki je pregleden, nediskriminativen in dostopen vsem uporabnikom.
Pomembno vprašanje dodeljevanja prihodkov od cestnin je bilo rešeno, ko so se države članice
zavezale, da bodo prihodke od infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za zunanje stroške
ponovno vlagale v posamezne projekte, ki so velikega pomena za Evropo (TEN-T: Priloga III
k Sklepu št. 661/2010/EU), in v zagotavljanje bolj trajnostnega prometa. Poleg tega se lahko v
gorskih regijah poleg infrastrukturne pristojbine zaračunajo dodatne pristojbine za težka tovorna
vozila, ki najbolj onesnažujejo (in sicer tista vozila, ki spadajo v emisijske razrede EURO 0,
I in II, od leta 2015 pa tudi za vozila iz razreda EURO III). V tem primeru je treba prihodke
vlagati v financiranje prednostnih projektov evropskega pomena. Komisija bo najpozneje do
oktobra 2015 Evropskemu parlamentu in Svetu predstavila poročilo o izvajanju te direktive
in njenih učinkih, zlasti v zvezi z učinkovitostjo določb o povračilu stroškov, povezanih z
onesnaževanjem zaradi prometa, ter določb o vključitvi vozil, težjih od 3,5 tone in lažjih od
12 ton.
3. Največje dovoljene mere in mase
Direktiva 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer in tež v notranjem
in mednarodnem prometu je osnovni predpis za standarde glede mer in mas v Uniji, ki veljajo
za vsa težka tovorna vozila, ki vozijo med državami članicami. Dopolnjena in spremenjena je
bila z direktivama 97/27/ES z dne 22. julija 1997 in 2002/7/ES z dne 18. februarja 2002, ki
predvsem harmonizirata standarde glede mer in mas avtobusov, da se omogočita prost pretok
v Uniji in zlasti pravilno delovanje kabotaže v potniškem prometu. Člen 4 Direktive 96/53/
ES vseeno dovoljuje nacionalna odstopanja, in sicer dajanje v promet vozil, katerih dolžina
in masa presegata pragove, navedene v prilogi k direktivi (18,75 m in 40 ton), za opravljanje
prevozov, ki ne vplivajo v večji meri na mednarodno konkurenco, na primer prevozov v zvezi
z gozdarsko dejavnostjo, in pod pogojem, da države članice, ki uporabljajo odstopanja, o
tem obvestijo Komisijo. Odstopanja od standardov glede največjih dovoljenih mer in mas so
poskusno dovoljena le na nacionalni ravni. Namen predloga direktive, ki je bil 15. aprila 2013
predložen v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu, je dovoliti čezmejno uporabo daljših in
težjih tovornjakov (težka tovorna vozila) (glej tudi vlogo EP).
B. Harmonizacija upravne zakonodaje
1. Zakonske obveznosti voznika
Direktiva 91/439/EGS z dne 29. junija 1991 o vozniških dovoljenjih je poenotila obliko
dovoljenj in kategorije vozil, uvedla načelo medsebojnega priznavanja ter postavila minimalne
zahteve glede zdravja in usposobljenosti. Direktiva 96/47/ES z dne 23. julija 1996 je določila
novo alternativno obliko vozniškega dovoljenja, in sicer v obliki kreditne kartice. Tretja
direktiva o vozniških dovoljenjih – Direktiva 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 – določa, da
bo ta oblika obvezna za vsa vozniška dovoljenja, izdana v Evropski uniji po 19. januarju 2013.
Poleg tega bo treba v primeru podaljšanja ali najpozneje do leta 2033 vsa sedanja papirnata
vozniška dovoljenja zamenjati z novim dovoljenjem v obliki plastične kartice. Na vseh novih
dovoljenjih bo navedeno obdobje veljavnosti (od 10 do 15 let glede na državo za motorna
kolesa in avtomobile ter 5 let za tovornjake in avtobuse), veljala pa bodo v vsej Uniji.
Na področju EU je zdaj približno 110 različnih vzorcev vozniških dovoljenj. Predvidena
harmonizacija bi morala izpolniti tri cilje: boj proti goljufijam, zagotavljanje prostega pretoka
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in izboljšanje prometne varnosti. Turizem prometnih dovoljenj, na primer, ne bo več mogoč, ker
je predvideno, da bo vsak državljan imel samo eno vozniško dovoljenje in da ne bo več mogel
dobiti vozniškega dovoljenja, če mu je bil v drugi državi članici izrečen kakršen koli ukrep
omejitve uporabe oziroma začasnega ali trajnega odvzema vozniškega dovoljenja. Komisija bo
najpozneje 19. januarja 2018 predstavila poročilo o izvajanju te direktive in tudi o njenem vplivu
na prometno varnost. O potrdilu za voznike tovornjakov, uvedenem z Uredbo (ES) št. 484/2002
z dne 1. marca 2002, in spričevalu o strokovni usposobljenosti, ki ga ureja Direktiva 2003/59/
ES z dne 15. julija 2003, glej prejšnjo preglednico dejstev o cestnem prometu.
2. Registracija vozil
Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 (spremenjena z Direktivo 2003/127/ES)
usklajuje dokumente za registracijo vozil ter tako poenostavlja nadzor lastništva in njegov
prenos med državljani dveh držav članic. Uredba Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998
o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so
motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani, uvaja obvezno prisotnost svetlobno-odbojne
evropske zastave na registrski tablici in svetlobno-odbojne razlikovalne oznake države članice
na skrajni levi strani registrske tablice. Komisija je v poročilu iz leta 2010 o državljanstvu Unije z
naslovom „Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU“ težave pri registraciji vozil opredelila
kot eno glavnih ovir za prost pretok blaga. Tako je predlagala poenostavitev formalnosti
ponovne registracije vozil v drugi državi članici, s čimer bodo podjetja, državljani in javni
organi prihranili vsaj 1,5 milijarde EUR. Ko bo predlog začel veljati, osebam, ki del leta živijo
v počitniški hiši v drugi državi Unije, tega ne bo treba storiti, medtem ko bodo imele osebe, ki
tam stalno prebivajo, na voljo šest mesecev, da v tej državi ponovno registrirajo svoje vozilo.
C. Harmonizacija socialne zakonodaje
1. Delovni čas
Prevozne dejavnosti so bile izvzete iz osnovne Direktive 93/104/ES z dne 23. novembra 1993
o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Direktiva 2002/15/ES z dne 11. marca 2002
o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu,
je namenjena vzpostavitvi minimalnih predpisov o urejanju delovnega časa, s čimer naj bi
izboljšali zdravje in varnost voznikov. Po določilih direktive je povprečni tedenski delovni
čas 48 ur. Lahko se podaljša na do 60 ur, vendar samo, če izračunano tedensko povprečje
v štirimesečnem obdobju ne preseže 48 ur. Komisija je oktobra 2008 predstavila predlog
spremembe Direktive 2002/15/ES, ki je s področja uporabe te direktive izključil dejansko
samozaposlene voznike. Evropski parlament je tej izključitvi nasprotoval.
2. Čas vožnje in čas počitka, določena z Uredbo (ES) št. 561/2006
Najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, odmor in najkrajši dnevni in tedenski čas počitka ureja
Uredba (ES) št. 561/2006 z dne 15. marca 2006, ki razveljavlja Uredbo (EGS) št. 3820/85 z
dne 20. decembra 1985. Uporablja se za voznike, ki opravljajo prevoz blaga (vozila, težja od
3,5 tone) ali potnikov (vozila za več kot 9 oseb); določila je pogostejše odmore ter izboljšala
in poenostavila možnosti nadzora in kaznovanja. Uredba (ES) št. 561/2006 je hkrati spremenila
tudi Uredbo (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 tako, da je dokončno uvedla elektronski
oziroma digitalni tahograf, ki omogoča lažji nadzor kršitev navedene uredbe, saj naj ne bi bilo
mogoče spreminjati njegovih podatkov. Direktiva 2006/22/ES z dne 15. marca 2006 določa
minimalne pogoje, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju zgoraj navedenih uredb, in minimalno
število preverjanj (vsaj 3 % delovnih dni voznikov v letu 2010), ki so jih dolžne izvesti države
članice, da preverijo spoštovanje časov vožnje, odmora in počitka. Nadomestitev analognih

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:SL:PDF


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 4

tahografov z digitalnimi bo postopoma omogočila hitrejše in natančnejše preverjanje večje
količine podatkov, države članice pa bodo tako lahko izvajale več preverjanj.
Uredba (ES) št. 1073/2009 z dne 21. oktobra 2009 je v okviru cestnega svežnja (glej točko 2c
v preglednici dejstev 5.6.3) spremenila Uredbo (ES) št. 561/2006 in s tem za cestni prevoz
potnikov ponovno uvedla „pravilo 12 dni“, ki voznikom avtobusov, ki občasno opravljajo
storitve prevoza potnikov na mednarodnih vožnjah (to pomeni, da pot vključuje vsaj eno 24-
urno obdobje v državi, ki ni država, v kateri se je potovanje začelo), omogoča zamik tedenskega
počitka za 12 zaporednih dni (namesto da bi delali največ 6 zaporednih dni). Poleg tega bi bilo
treba to odstopanje dovoliti le pod zelo strogimi pogoji, ki zagotavljajo prometno varnost in
za voznike določajo obveznost tedenskih obdobij počitka tik pred opravljanjem storitve in po
njem. Od 1. januarja 2014 veljajo še drugi pogoji: vozilo mora biti opremljeno z digitalnim
tahografom, v primeru vožnje med 22:00 in 6:00 bo neprekinjen čas vožnje istega voznika
skrajšan na tri ure ali pa bo v vozilu moralo biti več voznikov.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je v okviru svojih zakonodajnih pristojnosti podprl večino predlogov
Komisije za harmonizacijo, vendar je vztrajal zlasti pri naslednjih vidikih:
— Parlament je ob zadnji reviziji direktive o „evrovinjeti“ okrepil okoljske vidike. Če od

drugega polletja 2013 cestnina res lahko vključuje stroške obremenjevanja s hrupom in
onesnaževanja zraka, je bil ta rezultat – ki je „tisto najmanj, da se načelo ,onesnaževalec
plača‘ uporablja za cestni promet“ – mogoč zaradi odločnih prizadevanj Odbora za promet;

— Čeprav je bila dosežena močna okrepitev preverjanj časa vožnje in počitka, Parlament
zahteva dejansko harmonizacijo socialne zakonodaje na ravni Unije. V zvezi s tem
je pozval Komisijo, naj do konca leta 2013 „ponovno pregleda regulativni okvir o
času vožnje in počitka v potniškem in tovornem prometu ter bolje uskladi izvajanje in
nadzor pravil“. Poročilo (COM(2014)0222 final), ki je bilo sprejeto 14. aprila 2014, na
eni strani predstavlja stanje na trgu, na drugi pa opisuje socialno razsežnost cestnega
prevoza blaga. Med drugim priporoča izboljšanje učinkovitosti nadzora in določitev
pogojev zaposlitve v tem poklicu, da bi se tako soočili z učinki velikih dolgoročnih
sprememb, zlasti pomanjkanjem voznikov (glej tudi vlogo EP v preglednici dejstev 5.7.3).
Parlament je poleg tega dosegel, da določbe Direktive 2002/15 od leta 2009 veljajo tudi za
samozaposlene voznike (teh je približno 20 % v kategoriji);

— 15. aprila 2014 je Parlament zavrnil spremembe največjih mer in mas, dovoljenih z
Direktivo 96/53/ES, ki jih je želela uveljaviti Komisija. Pri tem je zahteval, da Komisija
pripravi ustrezno analizo učinka težkih tovornih vozil ter do leta 2016 o tem poroča
Evropskemu parlamentu;

— V resoluciji z dne 9. septembra 2015 o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011
z naslovom „Ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti“, je Parlament povabil
Komisijo, naj predlaga dodatne zakonodajne ukrepe na določenih področjih, omenjenih
zgoraj (glej rezultate). Zahteval je namreč revizijo tretje direktive o vozniškem dovoljenju
(Direktiva 2006/126/ES), s katero bi okrepili zahteve pri izdaji vozniškega dovoljenja in pri
usposabljanju voznikov, in ponovni pregled Direktive (EU) 2015/719 z dne 29. aprila 2015
o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer in tež v
notranjem in/ali mednarodnem prometu.

Christina Ratcliff
03/2017
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