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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A RADY (ES) č. .../2004

z

o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej

dopravy, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

                                                
1 Ú. v. ES C 221, 17.9.2002, s. 19.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2003 (Ú. v. EÚ C 38 E, 12.2.2004, s.152),

spoločná pozícia Rady z � (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho
parlamentu z � (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keď�e:

(1) V oblasti cestnej dopravy nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o

zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej

dopravy 1, malo zosúladiť podmienky hospodárskej súťa�e medzi druhmi vnútrozemskej

dopravy, a to najmä vzhľadom na sektor cestnej dopravy, zlep�enie pracovných podmienok a

bezpečnosti na cestách. Pokrok v týchto oblastiach by mal byť zachovaný a mal by sa roz�íriť.

(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii

pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave2 po�aduje od

členských �tátov, aby prijali opatrenia obmedzujúce maximálnu tý�dennú pracovnú dobu

mobilných pracovníkov.

(3) Pri výklade, uplatňovaní, vykonávaní a monitorovaní niektorých ustanovení nariadenia (EHS)

č. 3820/85 o pravidlách o čase jazdy, prestávke a odpočinku pre vodičov pôsobiacich vo

vnútro�tátnej i medzinárodnej cestnej doprave v rámci Spoločenstva jednotným spôsobom vo

v�etkých členských �tátoch nastali ťa�kosti spôsobené �irokou formuláciou pojmov pou�itých

v týchto ustanoveniach.

(4) Účinné a jednotné vykonávanie týchto ustanovení je �iaduce, ak sa majú dosiahnuť ciele

týchto ustanovení a ak sa nemá znevá�iť uplatňovanie pravidiel. Vzniká teda potreba súboru

jednoznačnej�ích a jednoduch�ích pravidiel, ktoré budú ľah�ie pochopiteľné, vykladané

a uplatniteľné v odvetví cestnej dopravy a orgánmi zabezpečujúcimi ich dodr�iavanie.

                                                
1 Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené smernicou Európskeho

parlamentu a Rady 2003/59/ES (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).
2 Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.
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(5) Opatreniami ustanovenými v tomto nariadení, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, by

nemalo byť dotknuté právo sociálnych partnerov prijať kolektívnym vyjednávaním alebo inak

ustanovenia, ktoré sú pre pracovníkov výhodnej�ie.

(6) Je �iaduce jednoznačne vymedziť presný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia �pecifikovaním

hlavných kategórií zahrnutých vozidiel.

(7) Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na cestnú dopravu vykonávanú výlučne v rámci

Spoločenstva alebo medzi Spoločenstvom, �vajčiarskom a krajinami, ktoré sú stranami

Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(8) Ustanovenia Európskej dohody o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave

(AETR) z 1. júla 1970 v znení zmien a doplnení by sa mali i naďalej vzťahovať na nákladnú i

osobnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami evidovanými v ktoromkoľvek členskom �táte

alebo ktorejkoľvek krajine, ktorá je zmluvnou stranou AETR, pre celý úsek cesty, keď táto

cesta prebieha medzi Spoločenstvom a treťou krajinou inou ako �vajčiarskom alebo

krajinami, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo keď cesta

prebieha cez tieto krajiny.

(9) V prípade cestnej dopravy pou�ívajúcej vozidlá evidované v tretej krajine, ktorá nie je

zmluvnou stranou AETR, by sa ustanovenia AETR mali vzťahovať na časť cesty vykonanú

v rámci Spoločenstva alebo v rámci krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody AETR.
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(10) Keď�e predmet Dohody AETR patrí do oblasti pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc

rokovať o tejto dohode a uzavrieť ju má Spoločenstvo.

(11) Ak si zmena a doplnenie vnútorných predpisov Spoločenstva v danej oblasti vy�iada

príslu�nú zmenu a doplnenie AETR, členské �táty by mali postupovať spoločne s cieľom čo

najskôr dosiahnuť zmenu a doplnenie AETR v súlade s postupom v nej ustanoveným.

(12) Zoznam výnimiek by sa mal aktualizovať tak, aby odrá�al vývoj v sektore cestnej dopravy za

posledných devätnásť rokov.

(13) Je potrebné poskytnúť úplné vymedzenie v�etkých kľúčových pojmov, aby sa uľahčil výklad

tohto nariadenia a aby sa zabezpečilo jeho jednotné uplatňovanie. Vymedzenie pojmu

�tý�deň� uvedené v tomto nariadení by nemalo brániť vodičovi začať prácu v ktorýkoľvek

deň tý�dňa.

(14) S cieľom zaručiť účinné zabezpečenie dodr�iavania je nevyhnutné, aby príslu�né orgány pri

výkone cestných kontrol a po prechodnom období boli schopné sa presvedčiť, či časy jazdy

a odpočinku boli dodr�ané v deň kontroly aj v predchádzajúcich 28 dňoch;

(15) Základné pravidlá o čase jazdy je potrebné ozrejmiť a zjednodu�iť, aby ich bolo mo�né

vykonávať účinne a jednotne prostredníctvom digitálneho tachografu podľa nariadenia Rady

(EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave1 a tohto

nariadenia. Okrem toho orgány zabezpečujúce dodr�iavanie predpisov v členských �tátoch by

sa mali prostredníctvom stáleho výboru sna�iť o dosiahnutie spoločného porozumenia pri

vykonávaní tohto nariadenia.

                                                
1 Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením

Komisie (ES) č .432/2004 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2004, s. 3).
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(16) V zmysle nariadenia (EHS) č. 3820/85 sa preukázalo, �e je mo�né naplánovať denné časy

jazdy a prestávky tak, �e umo�ňovali vodičovi viesť vozidlo príli� dlho bez úplnej prestávky,

čo viedlo k zmen�enej bezpečnosti na cestách a zhor�eniu pracovných podmienok vodiča. Je

teda vhodné zabezpečiť, aby rozdelené prestávky boli nariadené tak, aby sa zabránilo

zneu�ívaniu.

(17) Toto nariadenie má za cieľ zlep�iť sociálne podmienky zamestnancov, na ktorých sa

nariadenie vzťahuje, ako aj zlep�iť celkovú bezpečnosť na cestách. Uskutočňuje sa to najmä

prostredníctvom ustanovení týkajúcich sa maximálneho času jazdy za deň, za tý�deň a za

obdobie dvoch po sebe idúcich tý�dňov, prostredníctvom ustanovenia, ktoré vodičovi ukladá

čerpať pravidelný tý�denný odpočinok najmenej raz za dva po sebe idúce tý�dne,

a prostredníctvom ustanovení, ktoré predpisujú, �e denný odpočinok nemá byť za �iadnych

okolností krat�í ako nepreru�ovaný časový úsek deviatich hodín. Preto�e tieto ustanovenia

zaručujú primeraný odpočinok, a takisto vzhľadom na skúsenosti s postupmi zabezpečenia

dodr�iavania týchto predpisov z minulých rokov, u� nie je potrebný systém náhrady za

skrátené doby denného odpočinku.

(18) Mnoho činností v cestnej doprave v rámci Spoločenstva zahŕňa na istom úseku cesty dopravu

trajektom alebo �eleznicou. Pre tieto činnosti je preto potrebné vytvoriť jasné vhodné

ustanovenia o dobe denného odpočinku a prestávkach.

(19) S ohľadom na zvý�enie cezhraničnej nákladnej i osobnej dopravy je v záujme bezpečnosti na

cestách a lep�ieho výkonu cestných kontrol a kontrol v priestoroch podnikov �iaduce, aby boli

pokryté časy jazdy, doby odpočinku a prestávky čerpané v iných členských �tátoch alebo

tretích krajinách, a je �iaduce zistiť, či príslu�né predpisy boli úplne a riadne dodr�ané.
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(20) Zodpovednosť dopravných podnikov by sa mala vzťahovať aspoň na podniky, ktoré sú

právnickými alebo fyzickými osobami, a nemala by vylučovať konania proti fyzickým

osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo vedľaj�ími účastníkmi poru�ení tohto

nariadenia.

(21) Je potrebné, aby vodiči pracujúci pre niekoľko dopravných podnikov predkladali ka�dému

podniku primerané informácie, ktoré podniku umo�nia plniť svoje povinnosti podľa tohto

nariadenia.

(22) S cieľom podporovať sociálny pokrok a zvý�enie bezpečnosti na cestách by si mal ka�dý

členský �tát zachovať právo prijímať niektoré vhodné opatrenia.

(23) Vnútro�tátne odchýlky by mali odrá�ať zmeny v sektore cestnej dopravy a mali by sa

obmedziť len na prvky, na ktoré v súčasnosti nepôsobia konkurenčné tlaky.

(24) Členské �táty by mali stanoviť predpisy pre vozidlá pou�ívané na slu�by pravidelnej osobnej

dopravy, pri ktorých trasa linky nepresahuje 50 km. Tieto predpisy by mali stanoviť

primeranú ochranu prostredníctvom povolených časov jazdy a povinných prestávok a dôb

odpočinku.

(25) V záujme účinného zabezpečenia dodr�iavania je �iaduce, aby v�etka pravidelná vnútro�tátna

aj medzinárodná osobná doprava bola kontrolovaná pomocou �tandardného záznamového

zariadenia.
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(26) Členské �táty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách uplatňovaných v prípadoch poru�enia

tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané,

odrádzajúce a nediskriminačné. Medzi spoločný súbor opatrení, ktoré majú členské �táty

k dispozícii, by mala patriť aj mo�nosť znehybnenia vozidla v prípade zistenia záva�ného

poru�enia. Ustanoveniami obsiahnutými v tomto nariadení týkajúcimi sa sankcií alebo konaní

by nemali byť dotknuté vnútro�tátne predpisy týkajúce sa dôkazného bremena.

(27) V záujme jednoznačného a účinného zabezpečenia dodr�iavania predpisov je �iaduce, aby

boli zabezpečené jednotné ustanovenia o zodpovednosti dopravných podnikov a vodičov za

poru�enie tohto nariadenia. Táto zodpovednosť mô�e viesť k trestným, občianskym alebo

správnym sankciám, aké platia v jednotlivých členských �tátoch.

(28) So zreteľom na to, �e cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie jasných spoločných pravidiel

o časoch prestávok a dobách odpočinku, nemo�no uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských

�tátov, a preto z dôvodu potreby koordinovaného postupu ho mo�no lep�ie dosiahnuť na

úrovni Spoločenstva v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so

zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku nepresahuje toto nariadenie to, čo je

potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

(29) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím

Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích

právomocí prenesených na Komisiu1.

                                                
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(30) Nariadenie (EHS) č. 3821/85 by malo byť zmenené a doplnené tak, aby ozrejmovalo

�pecifické povinnosti dopravných podnikov a vodičov, ako aj podporovalo právnu istotu

a uľahčovalo zabezpečenie dodr�iavania predpisov o čase jazdy a dobách odpočinku pri

cestných kontrolách.

(31) Nariadenie (EHS) č. 3821/85 by malo byť tie� zmenené a doplnené tak, aby zabezpečovalo

právnu istotu, pokiaľ ide o nové termíny pre zavedenie digitálnych tachografov a pre

dostupnosť kariet vodičov.

(32) Z dôvodov jednoznačnosti a racionalizácie by nariadenie (EHS) č. 3820/85 malo byť zru�ené

a nahradené týmto nariadením,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje pravidlá o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku vodičov

pôsobiacich v cestnej nákladnej i osobnej doprave s cieľom zosúladiť podmienky hospodárskej

súťa�e medzi druhmi vnútrozemskej dopravy, a to najmä vzhľadom na sektor cestnej dopravy,

zlep�iť pracovné podmienky a bezpečnosť na cestách. Cieľom tohto nariadenia je tie� podporovať

lep�ie monitorovanie a postup zabezpečenia dodr�iavania predpisov členskými �tátmi a vylep�ené

pracovné postupy v odvetví cestnej dopravy.
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Článok 2

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na cestnú dopravu:

a) tovaru, kde prípustná maximálna hmotnosť vozidla vrátane ka�dého prívesu alebo návesu je

vy��ia ako 3,5 tony, alebo

b) osôb vozidlami skon�truovanými alebo trvalo prispôsobenými na prepravu viac ako deviatich

osôb vrátane vodiča, ktoré sú určené na tento účel.

2. Toto nariadenie sa bez ohľadu na krajinu evidencie vozidla vzťahuje na cestnú dopravu

vykonávanú:

(a) výhradne v rámci Spoločenstva; a

(b) medzi Spoločenstvom, �vajčiarskom a krajinami, ktoré sú stranami Dohody o Európskom

hospodárskom priestore.

3. Európska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) platí

namiesto tohto nariadenia pre medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú čiastočne mimo oblastí

uvedených v odseku 2 pre:

(a) vozidlá evidované v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami  AETR, na

celý úsek cesty;
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(b) vozidlá evidované v tretej krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou Dohody AETR, len na časť

cesty prebiehajúcu na území Spoločenstva alebo krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody

AETR.

Článok 3

Toto nariadenie sa nevzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú:

(a) vozidlami pou�ívanými v pravidelnej osobnej doprave, pri ktorých trasa linky  nepresahuje 50

km;

(b) vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 30 kilometrov za hodinu;

(c) vozidlami vlastnenými alebo prenajímanými bez vodiča ozbrojenými silami, civilnou

ochranou, po�iarnym zborom a silami zodpovednými za zachovanie verejného poriadku, ak sa

preprava realizuje v dôsledku úloh, ktorými sú tieto slu�by poverené, a je pod ich kontrolou;

(d) vozidlami pou�ívanými v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách;

(e) �pecializovanými vozidlami pou�ívanými na lekárske účely;

(f) �pecializovanými havarijnými vozidlami pracujúcimi v okruhu 100 km od svojej základne;
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(g) vozidlami, ktoré sa podrobujú cestným skú�kam na účely technického rozvoja, opráv alebo

údr�by a novými alebo prestavanými vozidlami, ktoré e�te neboli uvedené do prevádzky;

(h) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou

7,5 tony pou�ívanými na nekomerčnú nákladnú dopravu;

(i) ú�itkovými vozidlami, ktoré majú status historických vozidiel podľa právnych predpisov

členského �tátu, v ktorom sa prevádzkujú, a ktoré sa pou�ívajú na nekomerčnú nákladnú alebo

osobnú dopravu.

Článok 4

Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia pojmov:

(a) �cestná doprava� je akákoľvek cesta vykonávaná celkom alebo čiastočne po verejných

cestách nalo�eným alebo nenalo�eným vozidlom, ktoré sa pou�íva na prepravu osôb alebo

tovaru;

(b) �vozidlo� je ka�dé motorové vozidlo, ťahač, príves alebo náves, alebo kombinácia týchto

vozidiel, ktoré sú vymedzené takto:

- �motorové vozidlo� je ka�dé vozidlo s vlastným pohonom, ktoré sa pohybuje po ceste,

okrem vozidiel pohybujúcich sa trvalo po koľajniciach, ktoré sa be�ne pou�íva na

prepravu osôb alebo tovaru;
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- �ťahač� je ka�dé vozidlo s vlastným pohonom, ktoré sa pohybuje po ceste, okrem

vozidiel pohybujúcich sa trvalo po koľajniciach, ktoré je �peciálne určené na ťahanie,

tlačenie alebo premiestňovanie prívesov, návesov, nástrojov alebo strojov;

- �príves� je akékoľvek vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu alebo

ťahaču;

- �náves� je príves bez prednej nápravy pripájaný tak, �e podstatnú časť jeho hmotnosti a

hmotnosti jeho nákladu nesie ťahač alebo motorové vozidlo;

(c) �vodič� je ka�dá osoba, ktorá riadi vozidlo, aj krátky čas, alebo ktorá sa prepravuje vo vozidle

aby bola v prípade potreby k dispozícii viesť vozidlo;

(d) �prestávka� je ka�dý časový úsek, počas ktorého vodič nesmie viesť vozidlo ani vykonávať

�iadnu inú prácu, a ktorý sa vyu�íva výlučne na regeneráciu;

(e) �iná práca� sú v�etky činnosti vymedzené ako pracovný čas v článku 3 písm. a) smernice

2002/15/ES okrem �jazdy�, ako aj ka�dá práca vykonávaná pre rovnakého alebo iného

zamestnávateľa v sektore dopravy alebo mimo neho;

(f) �odpočinok� je akýkoľvek nepreru�ovaný časový úsek, počas ktorého mô�e vodič voľne

disponovať svojím časom;

(g) �doba denného odpočinku� je akákoľvek denná doba, počas ktorej mô�e vodič voľne

disponovať svojím časom a zahŕňa �dobu pravidelného denného odpočinku� a �dobu

skráteného denného odpočinku�;
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- �doba pravidelného denného odpočinku� je akákoľvek nepreru�ovaná doba odpočinku

trvajúca najmenej 11 hodín. Prípadne sa táto doba pravidelného denného odpočinku

mô�e čerpať vo dvoch dobách, z ktorých prvá musí byť nepreru�ovaná doba trvajúca

najmenej 3 hodiny a druhá nepreru�ovaná doba trvajúca najmenej 9 hodín;

- �doba skráteného denného odpočinku� je akákoľvek nepreru�ovaná doba odpočinku

trvajúca najmenej 9 hodín, av�ak menej ako 11 hodín;

(h) �doba tý�denného odpočinku� je akákoľvek nepreru�ovaná doba odpočinku, počas ktorej

mô�e vodič voľne disponovať svojím časom a zahŕňa �dobu pravidelného tý�denného

odpočinku� a �dobu skráteného tý�denného odpočinku�:

- �doba pravidelného tý�denného odpočinku� je akákoľvek nepreru�ovaná doba

odpočinku trvajúca najmenej 45 hodín;

- �doba skráteného tý�denného odpočinku� je akákoľvek nepreru�ovaná doba odpočinku,

trvajúca najmenej 45 hodín, ktoré sa mô�e, pokiaľ článok 8 ods. 6 neustanovuje inak,

skrátiť na najmenej 24 po sebe idúcich hodín;

(i) �tý�deň� je obdobie od 00.00 hodín v pondelok do 24.00 hodín v nedeľu;

(j) �denný čas jazdy� je celkový súhrnný čas jazdy medzi koncom jednej doby denného

odpočinku a začiatkom nasledujúcej doby denného odpočinku alebo medzi dobou denného

odpočinku a dobou tý�denného odpočinku;
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(k) �tý�denný čas jazdy� je celkový súhrnný čas jazdy počas tý�dňa;

(l) �prípustná maximálna hmotnosť� je maximálna povolená pohotovostná hmotnosť plne

nalo�eného vozidla;

(m) �pravidelná osobná doprava� je vnútro�tátna a medzinárodná doprava v zmysle článku 2

nariadenia Rady (EHS) č. 684/92 zo 16. marca 1992 o spoločných pravidlách pre

medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi 1;

(n) �vedenie viacerými osobami� je situácia, keď sa vodič podieľa na vedení vozidla viacerými

osobami, ak v dobách jazdy medzi dvoma po sebe idúcimi dobami denného odpočinku alebo

medzi dobou denného odpočinku a dobou tý�denného odpočinku, je vo vozidle najmenej

jeden ďal�í vodič, ktorý bude vozidlo viesť. V prvej hodine vedenia vozidla viacerými

osobami je prítomnosť druhého vodiča nepovinná, av�ak pre zvy�ok doby je povinná;

(o) �dopravný podnik� je akákoľvek fyzická osoba, akákoľvek právnická osoba, akékoľvek

zdru�enie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, zisková alebo nezisková, alebo

akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, alebo závislý od

orgánu majúceho takúto subjektivitu, ktorý sa zaoberá cestnou dopravou v prenájme alebo za

úhradu alebo na vlastný účet;

(p) �doba jazdy� je súhrnný čas jazdy, odkedy vodič začal viesť vozidlo po dobe odpočinku alebo

predpísanej prestávke, a� kým nezačne čerpať dobu odpočinku alebo predpísanú prestávku. Doba

jazdy mô�e byť nepretr�itá alebo rozdelená;

(r) �predpísaná prestávka� je nepreru�ovaná prestávka trvajúca najmenej pätnásť minút,

najmenej päť minút za ka�dú polhodinu alebo jej časť zo súhrnného času jazdy v čase, kedy

sa predpísaná prestávka začala.

                                                
1 Ú. v. ES L 74, 20.3.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení

z roku 2003.
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KAPITOLA II

Posádka, časy jazdy, prestávky a doby odpočinku

Článok 5

1. Minimálny vek vodičov je 18 rokov.

2. Minimálny vek spolujazdcov vodiča je 18 rokov. Členské �táty v�ak mô�u zní�iť minimálny

vek spolujazdcov vodiča na 16 rokov, ak:

a) sa cestná doprava vykonáva v rámci jedného členského �tátu v okruhu 50 kilometrov od

základne vozidla vrátane miestnych správnych oblastí, ktorých centrá le�ia v rámci tohto

okruhu,

b) zní�enie slú�i na účely odborného vzdelávania a

c) sú dodr�iavané obmedzenia ulo�ené vnútro�tátnymi právnymi predpismi členského �tátu

v pracovnoprávnych veciach.

Článok 6

1. Denný čas jazdy nesmie presiahnuť deväť hodín.
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Denný čas jazdy sa v�ak mô�e predĺ�iť na najviac 10 hodín nie častej�ie ako dvakrát za tý�deň.

2. Tý�denný čas jazdy nesmie presiahnuť 56 hodín a spôsobiť prekročenie maximálneho

tý�denného pracovného času, ako je ustanovený v smernici 2002/15/ES.

3. Celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich tý�dňov nesmie presiahnuť 90 hodín.

4. Denné a tý�denné časy jazdy zahŕňajú v�etky časy jazdy na území Spoločenstva alebo tretej

krajiny.

5. Ako �inú prácu� vodič zaznamená v�etky časy uvedené v článku 4 písm. e), ako aj akýkoľvek

čas strávený vedením vozidla pou�ívaného na komerčnú dopravu, ktorá nepatrí do rozsahu

pôsobnosti tohto nariadenia, a zaznamená v�etky doby �pohotovosti� v zmysle článku 15 ods. 3

písm. c) nariadenia (EHS) č. 3821/85 od svojej poslednej doby denného alebo tý�denného

odpočinku. Tieto záznamy sa vedú buď ručne na záznamovom liste, na výtlačku alebo pomocou

prístrojov na manuálne vkladanie údajov na záznamovom zariadení.

Článok 7

Po �tyroch a pol hodinách jazdy má vodič nepreru�ovanú prestávku trvajúcu najmenej �tyridsaťpäť

minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku.
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Ni��ie uvedená tabuľka uvádza minimálne predpísané prestávky zodpovedajúce ka�dej mo�nej

dobe jazdy.

Doba jazdy Minimálna predpísaná prestávka

0 - 90 minút 15 minút

91 - 120 minút 20 minút

121 - 150 minút 25 minút

151 - 180 minút 30 minút

181 - 210 minút 35 minút

211 - 240 minút 40 minút

241 - 270 minút (maximum) 45 minút
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Článok 8

1. Vodič čerpá denné a tý�denné doby odpočinku.

2. V priebehu ka�dých 24 hodín po ukončení predchádzajúcej doby denného odpočinku alebo

tý�denného odpočinku vodič čerpá novú dobu denného odpočinku.

Ak časť doby denného odpočinku zahrnutej v období 24 hodín je aspoň 9 hodín, av�ak menej ako

11 hodín, potom sa predmetná doba denného odpočinku pova�uje za dobu skráteného denného

odpočinku.

3. Doba denného odpočinku sa mô�e predĺ�iť na dobu pravidelného tý�denného odpočinku

alebo skráteného tý�denného odpočinku.

4. Vodič mô�e mať najviac tri skrátené doby denného odpočinku v období medzi ľubovoľnými

dvoma dobami tý�denného odpočinku.

5. Odchylne od odseku 2 vodič podieľajúci sa na vedení vozidla viacerými osobami musí do 30

hodín od ukončenia doby denného odpočinku alebo tý�denného odpočinku čerpať novú dobu

denného odpočinku trvajúcu najmenej 9 hodín.
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6. Pri ka�dých dvoch po sebe idúcich tý�dňoch vodič čerpá najmenej:

- dve doby pravidelného tý�denného odpočinku alebo

- jednu dobu pravidelného tý�denného odpočinku a jednu dobu skráteného tý�denného

odpočinku trvajúcu najmenej 24 hodín, toto skrátenie sa v�ak nahradí primeraným

odpočinkom čerpaným vcelku pred ukončením tretieho tý�dňa nasledujúceho po predmetnom

tý�dni.

Tý�denná doba odpočinku sa začne najneskôr na konci �iestich 24-hodinových období od

ukončenia predchádzajúcej doby tý�denného odpočinku.

7. Ka�dý odpočinok čerpaný ako náhrada skrátenej doby tý�denného odpočinku sa pripojí

k ďal�ej dobe odpočinku trvajúcej aspoň deväť hodín.

8. Doby denného odpočinku a skráteného tý�denného odpočinku mimo základne sa mô�u čerpať

vo vozidle, pokiaľ je vybavené vhodnými zariadeniami na spanie pre ka�dého vodiča

a vozidlo nie je v pohybe.

9. Doba tý�denného odpočinku, ktorá spadá do dvoch tý�dňov, sa mô�e započítať do

ktoréhokoľvek tý�dňa, nie v�ak do oboch.

Článok 9

1. Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom

a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku, tento odpočinok sa mô�e preru�iť inými aktivitami

najviac dvakrát, pričom preru�enie celkovo nepresiahne jednu hodinu.
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2. Počas doby pravidelného denného odpočinku uvedenej v odseku 1 má vodič prístup k lô�ku

alebo le�adlu.

KAPITOLA III

Zodpovednosť podnikov

Článok 10

1. Dopravný podnik neposkytne zamestnaným vodičom alebo vodičom, ktorých má k dispozícii,

�iadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo dodatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou

vzdialenosťou a/alebo mno�stvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by

ohrozil bezpečnosť na cestách.

2. Dopravný podnik zorganizuje prácu vodičov uvedených v odseku 1 tak, aby vodiči boli

schopní dodr�ať nariadenie (EHS) č. 3821/85 a kapitolu II tohto nariadenia. Dopravný podnik

vodičov vhodne poučí a vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť dodr�iavanie nariadenia

(EHS) č. 3821/85 a kapitoly II tohto nariadenia.

3. Dopravný podnik zodpovedá za poru�enie, ktorého sa dopustia vodiči podniku, a to aj vtedy,

ak k poru�eniu do�lo na území iného členského �tátu alebo tretej krajiny.
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Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských �tátov brať dopravné podniky plne na zodpovednosť,

členské �táty mô�u túto zodpovednosť podmieniť poru�ením odsekov 1 a 2 zo strany podniku.

Členské �táty mô�u zvá�iť dôkazy o tom, �e dopravný podnik nemo�no rozumne brať na

zodpovednosť za poru�enie, ku ktorému do�lo.

4. Podniky, odosielatelia, zasielatelia, organizátori zájazdov, hlavní dodávatelia, subdodávatelia

a agentúry zamestnávajúce vodičov zabezpečia, aby zmluvne dohodnuté dopravné

harmonogramy boli v súlade s týmto nariadením.

5. a) Dopravný podnik, ktorý pou�íva vozidlá vybavené záznamovým zariadením v súlade

s prílohou IB nariadenia (EHS) č. 3821/85, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto

nariadenia:

(i) zabezpečí, �e z jednotky vozidla a karty vodiča sa budú sťahovať v�etky príslu�né údaje

tak často, ako je to ustanovené v členskom �táte. Dopravný podnik tie� častej�ie sťahuje

príslu�né údaje, aby zabezpečil sťahovanie v�etkých údajov týkajúcich sa činností

vykonávaných týmto podnikom alebo pre tento podnik;

(ii) zabezpečí, aby sa v�etky údaje stiahnuté z jednotky vozidla a karty vodiča uchovávali

po dobu najmenej dvanástich mesiacov po ich zaznamenaní a aby tieto údaje na �iadosť

in�pekčného úradníka boli prístupné priamo alebo na diaľku z priestorov podniku.
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b) �sťahovanie� v tomto odseku sa vykladá v súlade s definíciou stanovenou v  kapitole I

(definície) písm. s) bodu I(5) prílohy IB nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85;

c) o maximálnom období, v ktorom sa príslu�né údaje musia stiahnuť v zmysle písmena a) bodu

(i), rozhodne Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

KAPITOLA IV

Výnimky

Článok 11

Členský �tát mô�e stanoviť dlh�ie minimálne prestávky a doby odpočinku alebo krat�ie maximálne

časy jazdy, ne� je stanovené v článkoch 6 a� 9 na cestnú dopravu vykonávanú úplne v rámci jeho

územia. Ustanovenia tohto nariadenia sa v�ak naďalej budú vzťahovať na vodičov pôsobiacich v

medzinárodnej doprave.

Článok 12

Ak tým vodič neohrozí bezpečnosť na ceste, mô�e sa odchýliť od článku 6 a� 9 do miery potrebnej

na to, aby do�iel na miesto vhodné na zastavenie a zaistil bezpečnosť osôb, vozidla alebo jeho

nákladu. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne v záznamovom liste záznamového zariadenia

alebo vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo vo svojom rozpise slu�ieb najneskôr pri

príchode na vhodné miesto na zastavenie.
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Článok 13

1. Ak tým nebudú dotknuté ciele uvedené v článku 1, mô�e ka�dý členský �tát na svojom

vlastnom území alebo so súhlasom dotknutých �tátov na území iného členského �tátu udeliť

výnimky z článkov 5 a� 9, ktoré sa vzťahujú na dopravu:

a) vozidlami vo vlastníctve orgánov verejnej moci alebo nimi prenajímaných bez vodiča na

účely cestnej dopravy, ktorá nekonkuruje súkromným dopravným podnikom;

b) vozidlami, ktoré pou�ívajú alebo si prenajímajú bez vodiča poľnohospodárske, záhradnícke,

lesnícke, chovateľské alebo rybárske podniky na prepravu tovaru ako súčasť svojej

podnikateľskej činnosti v okruhu 100 kilometrov od miesta, kde má podnik základňu;

c) poľnohospodárskymi traktormi a lesníckymi traktormi, ktoré sa pou�ívajú na

poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti v okruhu 100 kilometrov od základne podniku,

ktorý vozidlo vlastní, najíma alebo prenajíma;
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d) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou

7,5 tony, ktoré pou�ívajú poskytovatelia univerzálnych slu�ieb v zmysle článku 2 ods. 13

smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných

pravidlách rozvoja vnútorného trhu po�tových slu�ieb spoločenstva a zlep�ovaní kvality slu�ieb 1

na dodávku predmetov ako súčasť univerzálnej slu�by, alebo pou�ívané na prepravu

materiálu alebo vybavenia, ktoré vodič pou�íva počas svojej práce. Tieto vozidlá sa pou�ívajú

iba v okruhu 50 kilometrov od základne podniku a pod podmienkou, �e vedenie vozidla

nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;

e) vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2 300 kilometrov

�tvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou �tátneho územia spojené mostom, brodom alebo

tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám;

f) vozidlami pou�ívanými na prepravu tovaru v okruhu 50 km od základne podniku, a ktoré sú

poháňané zemným alebo skvapalneným plynom alebo elektrinou, ktorých maximálna

prípustná hmotnosť, vrátane hmotnosti prívesov alebo návesov, nepresahuje 7,5 tony;

g) vozidlami pou�ívanými pri výcviku a preskú�aní vodičov na účely získania vodičského

preukazu alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti za predpokladu, �e sa nepou�ívajú na

komerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu;

h) vozidlami pou�ívanými v súvislosti s odvozom odpadu, ochranou pred povodňami alebo

v súvislosti s vodohospodárskymi slu�bami, údr�bou a kontrolou ciest alebo pri zbere a

odvoze domového odpadu alebo v súvislosti so  slu�bami likvidácie odpadu;

                                                
1 Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č.

1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
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i) vozidlami s počtom miest na sedenie od 10 do 17, ktoré sa pou�ívajú výhradne na

nekomerčnú osobnú dopravu;

j) �pecializovanými vozidlami na prepravu zariadení cirkusov a lunaparkov;

k) �peciálne upravenými mobilnými projekčnými vozidlami, ktorých hlavným účelom pri státí je

vzdelávanie;

l) vozidlami pou�ívanými na zber mlieka z fariem a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko

alebo mliečnych produktov určených na kŕmenie zvierat;

m) �pecializovanými vozidlami na prepravu peňazí a/alebo cenností;

n) vozidlami, ktoré sa pou�ívajú na prepravu �ivočí�neho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré

nie sú určené pre ľudskú spotrebu;

o) vozidlami, ktoré sa pou�ívajú výlučne v rámci zberných priestorov, ako sú prístavy, terminály

intermodálnej dopravy a �elezničné terminály.

2. Členské �táty informujú Komisiu o výnimkách udelených podľa odseku 1 a Komisia o tom

informuje ostatné členské �táty.
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3. Ak tým nie sú dotknuté ciele stanovené v odseku 1 a vodičom sa poskytuje primeraná

ochrana, členský �tát mô�e po schválení Komisiou udeliť na svojom vlastnom území men�ie

výnimky z tohto nariadenia pre vozidlá pou�ívané vo vopred určených oblastiach s hustotou

obyvateľstva ni��ou ako 5 osôb na kilometer �tvorcový, a to v týchto prípadoch:

- pre pravidelnú vnútro�tátnu osobnú dopravu, ak je jej cestovný poriadok schválený orgánmi,

v takomto prípade mo�no povoliť iba výnimky týkajúce sa prestávok, a

- pre vnútro�tátnu cestnú nákladnú dopravu na vlastný účet alebo v prenájme alebo za úhradu,

ktorá nemá vplyv na jednotný trh a je potrebná na zachovanie určitých priemyselných odvetví

na dotknutom území, a keď ustanovenia tohto nariadenia o výnimkách ukladajú obmedzujúci

okruh do 100 km.

Cestná doprava v zmysle tejto výnimky mô�e zahŕňať výjazd do oblasti s hustotou obyvateľstva

najmenej 5 osôb na kilometer �tvorcový výlučne na účely ukončenia alebo začatia tejto cesty.

Ka�dé takéto opatrenie musí byť primerané svojou povahou a rozsahom.

Článok 14

1. Ak tým nie sú dotknuté ciele vymedzené v článku 1, členské �táty mô�u po schválení

Komisiou udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 a� 9 na dopravné činnosti vykonávané za

mimoriadnych okolností.
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2. V naliehavých prípadoch mô�u členské �táty udeliť dočasnú výnimku na obdobie

nepresahujúce 30 dní, o čom bezodkladne informujú Komisiu.

3. Komisia informuje ostatné členské �táty o v�etkých výnimkách udelených podľa tohto článku.

Článok 15

Členské �táty zabezpečia, aby sa na vodičov vozidiel uvedených v článku 3 písm. a) vzťahovali

vnútro�tátne predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu vzhľadom na povolené časy jazdy

a povinné prestávky a doby odpočinku.

KAPITOLA V

Kontrolné postupy a sankcie

Článok 16

1. Ak vozidlo nie je vybavené �iadnym záznamovým zariadením v súlade s nariadením (EHS) č.

3821/85, odseky 2 a 3 tohto článku sa vzťahujú na:

a) pravidelnú vnútro�tátnu osobnú dopravu a
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b) pravidelnú medzinárodnú osobnú dopravu, ktorej koncové stanice sú umiestnené vo

vzdialenosti do 50 km vzdu�nou čiarou od hranice medzi dvoma členskými �tátmi a ktorej

dĺ�ka trasy nepresahuje 100 km.

2. Prepravný, resp. cestovný poriadok a rozpis slu�ieb vypracovaný dopravným podnikom

uvádza pri ka�dom vodičovi jeho meno, miesto, kde má vozidlo základňu a vopred stanovený

cestovný poriadok pre rôzne doby jazdy, inú prácu, prestávky a pohotovosť.

Ka�dý vodič dopravy uvedenej v odseku 1 má výpis z rozpisu slu�ieb a kópiu cestovného poriadku.

3. Rozpis slu�ieb:

a) zahŕňa v�etky údaje uvedené v odseku 2 o minimálnom čase pokrývajúcom predchádzajúcich

28 dní; tieto údaje sa musia aktualizovať v pravidelných intervaloch, ktorých dĺ�ka

nepresahuje jeden mesiac;

b) podpisuje vedúci dopravného podniku, alebo osoba, ktorá je oprávnená ho zastupovať;

c) sa uchováva v dopravnom podniku jeden rok po uplynutí obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Dopravný podnik poskytne výpis z rozpisu dotknutým vodičom, ktorí o to po�iadajú;

d) sa predlo�í a odovzdá na �iadosť oprávneného in�pekčného úradníka.
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Článok 17

1. Pomocou �tandardného tlačiva uvedeného v rozhodnutí 93/173/EHS1 členské �táty oznamujú

Komisii potrebné informácie, ktoré jej umo�nia vypracovať ka�dé dva roky správu o uplatňovaní

tohto nariadenia a nariadenia (EHS) č. 3821/85 a o vývoji v predmetnej oblasti.

2. Tieto informácie sa oznámia Komisii najneskôr do 30. septembra roku, ktorý nasleduje po

uplynutí príslu�ného dvojročného obdobia.

3. Komisia predlo�í Európskemu parlamentu a Rade správu do 13 mesiacov od uplynutia

príslu�ného dvojročného obdobia.

Článok 18

Členské �táty prijmú také opatrenia, aké mô�u byť potrebné na vykonanie tohto nariadenia.

                                                
1 Ú. v. ES L 72, 25.3.1993, s. 33.
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Článok 19

1. Členské �táty ustanovia predpisy o sankciách vzťahujúcich sa na poru�enie ustanovení tohto

nariadenia a nariadenia (EHS) č. 3821/85 a podniknú v�etky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich

výkonu. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné. �iadne

poru�enie tohto nariadenia a nariadenia (EHS) č. 3821/85 nemô�e byť predmetom viac ako jednej

sankcie alebo postupu. Členské �táty informujú Komisiu o týchto opatreniach a predpisoch

o sankciách do dňa určeného v druhom pododseku článku 29. Komisia zodpovedajúcim spôsobom

informuje členské �táty.

2. Členský �tát umo�ní príslu�ným orgánom ulo�iť sankciu podniku a/alebo vodičovi za

poru�enie tohto nariadenia zisteného na svojom území, za ktoré e�te nebola sankcia ulo�ená, a to aj

vtedy, ak k danému poru�eniu do�lo na území iného členského �tátu alebo tretej krajiny.

Výnimočne pri zistení poru�enia, ktoré:

- nebolo spáchané na území dotknutého členského �tátu a

- ktoré spáchal podnik, ktorý je usadený v inom členskom �táte alebo tretej krajine, alebo vodič,

ktorého miestom zamestnania je iný členský �tát alebo tretia krajina:

mô�e do 1. januára 2009 členský �tát namiesto ulo�enia sankcie oznámiť skutočnosti poru�enia

príslu�nému orgánu v členskom �táte alebo tretej krajine, kde je podnik usadený alebo kde je miesto

zamestnania vodiča.
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3. V�dy, keď členský �tát začne konanie alebo ulo�í sankciu za konkrétne poru�enie, poskytne

o tom vodičovi nále�itý písomný doklad.

4. Členské �táty zabezpečia, aby bol v platnosti systém primeraných sankcií, ktoré mô�u zahŕňať

aj peňa�né sankcie, za poru�enie tohto nariadenia alebo nariadenia (EHS) č. 3821/85 zo strany

podnikov, pridru�ených odosielateľov, zasielateľov, organizátorov zájazdov, hlavných dodávateľov,

subdodávateľov a agentúr zamestnávajúcich vodičov.

Článok 20

1. Vodič uchováva v�etky doklady poskytnuté členským �tátom týkajúce sa ulo�enej sankcie

alebo začatia konania dovtedy, kým to isté poru�enie tohto nariadenia u� nebude môcť viesť k

druhému konaniu alebo sankcii podľa tohto nariadenia.

2. Vodič na po�iadanie predlo�í doklady uvedené v odseku 1.

3. Vodič, ktorý je zamestnaný vo viac ako jednom dopravnom podniku, alebo je k dispozícii

viacerým podnikom, poskytne ka�dému podniku dostatočné  informácie, ktoré podniku umo�nia

zabezpečiť súlad s kapitolou II.
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Článok 21

Ak členský �tát usúdi, �e do�lo k poru�eniu tohto nariadenia takým spôsobom, �e je zrejmé, �e to

mô�e ohroziť bezpečnosť na cestách, má právo postupovať tak, �e dotknutému vozidlu zabráni

v jazde, a� kým nedôjde k odstráneniu príčiny poru�enia. Členský �tát mô�e nariadiť vodičovi začať

čerpať dobu denného odpočinku. Členské �táty mô�u taktie� odňať, pozastaviť platnosť alebo

obmedziť licenciu podniku, ak je podnik usadený v danom členskom �táte, alebo odňať, pozastaviť

platnosť alebo obmedziť vodičský preukaz vodiča. Výbor uvedený v článku 24 ods. 2 vypracuje

usmernenia s cieľom podporovať zosúladené uplatňovanie tohto článku.

Článok 22

1. Členské �táty si navzájom pomáhajú pri uplatňovaní tohto nariadenia a pri kontrole jeho

dodr�iavania.

2. Príslu�né orgány členských �tátov si vzájomne vymieňajú v�etky dostupné informácie, ktoré

sa týkajú:

a) poru�ení pravidiel ustanovených v kapitole II, ktorých sa dopustili osoby, ktoré nemajú

bydlisko v danom členskom �táte, a v�etkých sankcií ulo�ených za takéto poru�enia;

b) sankcií ulo�ených členským �tátom za takéto poru�enia, ktorých sa dopustili osoby

s bydliskom v danom členskom �táte v iných členských �tátoch.
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3. Členské �táty pravidelne zasielajú Komisii príslu�né informácie týkajúce sa vnútro�tátneho

výkladu a uplatňovania tohto nariadenia a Komisia tieto informácie elektronickou formou sprístupní

ostatným členským �tátom.

Článok 23

Komisia začne akékoľvek rokovania s tretími krajinami, ktoré sa uká�u ako potrebné pre

vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 24

1. Komisii pomáha výbor uvedený v článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85.

2. Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so

zreteľom na jeho článok 8.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 25

1. Komisia na �iadosť členského �tátu alebo z vlastného podnetu:

a) preskúma prípady, kde vznikajú rozdiely v uplatňovaní a zabezpečovaní dodr�iavania

niektorých ustanovení tohto nariadenia, a to najmä ustanovení týkajúcich sa času jazdy,

prestávok a dôb odpočinku;
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b) ozrejmí ustanovenia tohto nariadenia s cieľom podporiť spoločný prístup.

2. V  prípadoch uvedených v odseku 1 Komisia prijme rozhodnutie o odporúčanom prístupe

v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2. Komisia svoje rozhodnutie oznámi Európskemu

parlamentu, Rade a členským �tátom.

KAPITOLA VI

Záverečné ustanovenia

Článok 26

Nariadenie (EHS) č. 3821/85 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa nahrádza takto:

"Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa pou�ijú vymedzenia pojmov ustanovené v článku 4 nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ... z � o harmonizácii niektorých právnych predpisov

v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia

(EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98.";*

                           

* Ú. v. EÚ L ��;
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2. V článku 3 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

�1. Záznamové zariadenie sa in�taluje a pou�ije vo vozidlách, evidovaných v členskom

�táte, ktoré sa pou�ívajú na cestnú osobnú a nákladnú dopravu, okrem vozidiel

uvedených v článku 3 a článku 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. �*  a vozidiel vyňatých

z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3820/85, ktoré v�ak u� nie sú vyňaté

z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. �*, ktoré musia túto po�iadavku splniť do 31.

decembra 2007.

2. Členské �táty mô�u vyňať vozidlá uvedené v článku 13 ods. 1 a ods. 3 nariadenia (ES)

č. ...* z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

3. Členské �táty mô�u po povolení Komisie vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia

vozidlá pou�ívané na dopravné činnosti uvedené v článku 14 nariadenia (ES) č. ...*.�

3. Článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:

�2. Podnik uchováva záznamové listy a výtlačky, ak sú výtlačky urobené na účely

dosiahnutia súladu s článkom 15 ods. 1, v chronologickom poradí a v čitateľnej forme

najmenej jeden rok po ich pou�ití a poskytne kópie dotknutým vodičom, ktorí o ne

po�iadajú. Podnik tie� poskytne kópie údajov stiahnutých z kariet vodičov dotknutým

vodičom, ktorí o ne po�iadajú, a výtlačky týchto kópií. Záznamové listy, výtlačky a

stiahnuté údaje sa predlo�ia alebo odovzdajú na po�iadanie ktoréhokoľvek oprávneného

in�pekčného úradníka.�;

                                                
* Ú. v. : doplniť číslo tohto nariadenia.
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4. Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

- v odseku 1 sa na konci sa pripája tento pododsek:

�Ak sa karta vodiča po�kodila, bola nesprávne pou�itá alebo ju vodič nemá, vodič:

i. pri začatí cesty vytlačí v�etky údaje o vozidle, ktoré riadi, a do tohto výtlačku uvedie:

a) údaje, ktoré umo�ňujú identifikáciu vodiča (meno, číslo karty vodiča alebo

vodičského preukazu vodiča) vrátane jeho podpisu;

b) doby uvedené v odseku 3 druhej zará�ke písm. b), c) a d).

ii. po ukončení cesty vytlačí informácie týkajúce sa dôb zaznamenaných záznamovým

zariadením, zaznamená v�etky doby inej práce, pohotovosti a čerpaného odpočinku od

doby vyhotovenia výtlačku na začiatku cesty, keď neboli zaznamenané tachografom,

a na tomto dokumente vyznačí údaje, ktoré umo�nia identifikáciu vodiča (meno, číslo

karty vodiča alebo vodičského preukazu vodiča) vrátane podpisu vodiča.�
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- odsek 2 druhý pododsek sa nahrádza takto:

�Keď sa vodič nachádza mimo vozidla a v dôsledku toho nemô�e pou�ívať zariadenie

namontované vo vozidle, časové úseky uvedené v odseku 3, druhá zará�ka písm. b), c) a

d):

i. v prípade vybavenia vozidla záznamovým zariadením podľa prílohy I, sa zapí�u

na záznamový list buď ručne, automatickým záznamom alebo inými

prostriedkami čitateľne a bez znečistenia listu; alebo

ii. v prípade vybavenia vozidla záznamovým zariadením podľa prílohy IB, sa zapí�u

na kartu vodiča pomocou zariadenia na ručné zapisovanie nachádzajúceho sa

v záznamovom zariadení.

Ak je vo vozidle vybavenom záznamovým zariadením podľa prílohy IB viac vodičov, títo

zabezpečia, aby ich karty boli vlo�ené do správneho slotu tachografu.�
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- v odseku 3 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

�b) �iná práca� je akákoľvek iná činnosť ako riadenie vozidla, ako je vymedzená v článku 3

písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/15/ES z 11. marca 2002 o

organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave*,

ako aj ka�dá práca vykonávaná pre rovnakého alebo iného zamestnávateľa v sektore

dopravy alebo mimo neho, a musí sa zaznamenávať pod symbolom #.

c) �pohotovosť � vymedzená v článku 3 písm. b) smernice Rady č. 2002/15/ES sa musí

zaznamenávať pod symbolom #.

                              

* Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35.�

- odsek 4 sa vypú�ťa.

- odsek 7 sa nahrádza takto:

�7a) Ak vodič vedie vozidlo vybavené záznamovým zariadením podľa prílohy I, musí, kedykoľvek

o to in�pekčný úradník po�iada, predlo�iť:

(i) záznamové listy za be�ný tý�deň a listy pou�ité vodičom v predchádzajúcich 15 dňoch;

(ii) kartu vodiča, pokiaľ ju má, a
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(iii) ka�dý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas be�ného tý�dňa a predchádzajúcich 15

dní, ako to vy�aduje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. ...*.

Od 1. januára 2008 sa v�ak budú doby uvedené v bodoch (i) a (iii) vzťahovať na be�ný deň

a predchádzajúcich 28 dní.

b) Ak vodič vedie vozidlo vybavené záznamovým zariadením podľa prílohy IB, musí,

kedykoľvek o to in�pekčný úradník po�iada, predlo�iť:

(i) kartu vodiča, ktorej je dr�iteľom;

(ii) ka�dý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas be�ného tý�dňa a predchádzajúcich 15

dní, ako to vy�aduje toto nariadenie a nariadenie (ES) č. ...*, a

(iii) záznamové listy zodpovedajúce rovnakému obdobiu, ako je uvedené

v predchádzajúcom pododseku, počas ktorého viedol vozidlo vybavené záznamovým

zariadením v súlade s prílohou I.

Od 1. januára 2008 sa v�ak budú obdobia uvedené v bode (ii) vzťahovať na be�ný deň

a predchádzajúcich 28 dní.
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c) Oprávnený in�pekčný úradník mô�e skontrolovať dodr�iavanie nariadenia (EHS) č. ...*

analýzou záznamových listov, zobrazených alebo vytlačených údajov, ktoré zaznamenalo

záznamové zariadenie, alebo kartu vodiča, a ak to nebude mo�né, tak analýzou akéhokoľvek

podporného dokumentu, ktorý dokazuje nedodr�anie ustanovení, ako sa stanovujú v článku 16

ods. 2 a 3.�

Článok 27

Nariadenie (ES) č. 2135/98 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods.1 písm. a)  sa nahrádza takto:

�1. a) Po 5. auguste 2005 musia byť vozidlá uvádzané po prvýkrát do prevádzky vybavené

záznamovým zariadením v súlade s po�iadavkami prílohy IB k nariadeniu (EHS) č.

3821/85.�

2. Článok 2 ods.2 sa nahrádza takto:

�2. Členské �táty podniknú opatrenia potrebné na zabezpečenie schopnosti vydávať karty

vodičov najneskôr 5. mája 2005.�
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Článok 28

Nariadenie (EHS) 3820/85 sa týmto zru�uje.

Bez ohľadu na to, odseky 1, 2 a 4 článku 5 platia aj naďalej a� do termínu stanoveného v článku 15

ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii

a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy 1.

Článok 29

Toto nariadenie nadobúda účinnosť jeden rok po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej

únie s výnimkou článku 27, ktorý nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcom po dni

uverejnenia.

Uplatňuje sa od �*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo v�etkých členských �tátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

___________________

                                                
1 Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES

(Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).
* troch mesiacoch po dni uverejnenia v úradnom vestníku.
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I. Úvod

Postup

V rámci postupu spolurozhodovania (článok 251 Zmluvy o ES) Európsky parlament prijal 14.

januára 20031 svoje stanovisko k návrhu Komisie, ktorý bol predlo�ený 12. októbra 2001. Komisia

následne 12. augusta 2003 predlo�ila zmenený a doplnený návrh.

Do zmeneného a doplneného návrhu v porovnaní s pôvodným návrhom bol zapracovaný značný

počet zmien a doplnení prijatých Európskym parlamentom aj s prihliadnutím na prácu, ktorú

predtým vykonala Rada.

Návrh nariadenia sa usiluje o nahradenie v súčasnosti účinných právnych predpisov, najmä

nariadenia (EHS) 3820/85 o zosúladenie niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa

týkajú cestnej dopravy2. Uvedeným nariadením sa doteraz upravovali časy jazdy a časy odpočinku a

prestávky profesionálnych vodičov. Návrh nariadenia okrem toho navrhuje zmeniť a doplniť

nariadenie (EHS) č. 3821/85, ktorým sa rie�ia najmä technické aspekty týkajúce sa zavedenia

digitálneho tachografu.  Ustanovuje tie� odklad konečných termínov na zavedenie tohto nového

zariadenia a na dostupnosť kariet vodičov.

Rada prijala svoju spoločnú pozíciu dňa 9. decembra 2004 . Rada pri vykonávaní svojej práce

zohľadnila taktie� stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru.3

                                                
1 Ú. v. EÚ C 38E, 12.2.2004, s. 152.
2 Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1.
3 Ú. v. ES C 221, 17.9.2002, s. 19.
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Hlavné ciele návrhu nariadenia

Cieľom návrhu nariadenia je:

- upraviť mechanizmus časov jazdy, prestávok a dôb odpočinku s cieľom zlep�iť pracovné

podmienky profesionálnych vodičov v sektore dopravy zohľadňujúc získané informácie z

hľadiska vzájomných vzťahov medzi bezpečnosťou cestnej dopravy a časmi jazdy

profesionálnych vodičov;

- zabezpečiť, aby zavedenie digitálneho tachografu umo�nilo účinnej�ie presadzovanie

príslu�ných pravidiel. Odklad konečného termínu na jeho povinnú montá� zohľadňuje

kapacity priemyslu na dodávku nového zariadenia.

Tento návrh právneho predpisu významne prispieva k zvý�eniu bezpečnosti na cestách; jeho prijatie

predstavuje výrazný krok vpred pri dosahovaní cieľa EÚ zní�iť do roku 2010 počet smrteľných

nehôd na cestách na polovicu.

II. Analýza spoločnej pozície

Komisia predlo�ila 12. októbra 2001 svoj počiatočný návrh ako reakciu na �iroko vnímanú a

naliehavú potrebu vyjasniť, zjednodu�iť a aktualizovať ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3820/85.

Pri skúmaní tohto návrhu Rada od začiatku konania čelila výzve dosiahnuť rovnováhu medzi

problémami týkajúcimi sa bezpečnosti na cestách, sociálnymi hľadiskami a flexibilitou priemyslu.

Toto nebola ľahká úloha a vy�adovala si zdĺhavé rokovania v rámci Rady, . Konečná dohoda v

rámci Rady sa uľahčila predlo�ením zmeneného a doplneného návrhu Komisie 12. augusta 2003, čo

je zohľadnené v jej spoločnej pozícii.
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Rada zastáva názor, �e jej spoločná pozícia poskytuje značnú pridanú hodnotu v porovnaní s

legislatívou, ktorá je v súčasnosti účinná.  Medzi prvky, ktoré poskytujú túto pridanú hodnotu,

patria:

- najkrat�ia doba denného odpočinku bez preru�enia sa zvý�ila z 8 na 9 hodín;

- maximálny čas jazdy za kalendárny tý�deň sa zní�il na 56 hodín (v súčasnosti je mo�né jazdiť

v jednom kalendárnom tý�dni do 74 hodín );

- počas dvoch po sebe nasledujúcich tý�dňov musí vodič aspoň raz tý�denne čerpať dobu

odpočinku najmenej 45 hodín bez preru�enia;

- právny rámec je pre členské �táty vytvorený za určitých podmienok:

= dočasne zabrániť vozidlu v jazde;

= zru�iť, pozastaviť alebo obmedziť platnosť licencie podniku;

=
zru�iť, pozastaviť alebo obmedziť platnosť vodičského preukazu vodiča.

Usmernenie s cieľom podporiť zosúladené uplatňovanie týchto ustanovení bude vypracované

v súlade s postupom komitológie;

- doba, ktorú mô�u vzmáhajúce orgány účinne kontrolovať, sa výrazne predĺ�i z �be�ného

tý�dňa a posledného dňa jazdy predchádzajúceho tý�dňa� na �be�ný tý�deň a

predchádzajúcich 15 dní�. Od 1. januára 2008 sa táto doba predĺ�i a� na �be�ný deň a

predchádzajúcich 28 dní�. Tieto ustanovenia umo�ňujú vymáhajúcim orgánom vyu�ívať

schopnosti digitálneho tachografu;

- zní�i sa počet a rozsah v�eobecných výnimiek;

- príslu�né orgány členských �tátov budú oprávnené ukladať sankcie za poru�enie zistené na ich

území aj v prípade, ak k poru�eniu do�lo mimo ich územia;

- ďal�í účastníci v dopravnom reťazci mô�u byť za určitých podmienok spoluzodpovední za

poru�enia.

Rada tie� pripomína, �e pokiaľ ide o zavedenie digitálneho tachografu (t.j. montá� tohto zariadenia

do v�etkých nových nákladných vozidiel), predĺ�ila naň z praktických dôvodov lehotu o 1 rok do 5.

augusta 2005 (porovnaj článok 27). Čo sa týka prevádzky tohto zariadenia, spoločná pozícia Rady

ďalej zabezpečuje rad zlep�ení prostredníctvom zmeny a doplnenia príslu�ného predpisu

(nariadenie (EHS) č. 3821/85).
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Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu

Rada mohla prijať značný počet zmien a doplnení Parlamentu v plnom rozsahu, ktorými sú zmeny a

doplnenia 1, 2, 7, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 53. Rada ďalej prijala, i keď v inom

znení, zmeny doplnenia 3 (v odôvodnení 11), 5, 6, 31, 34, 43, 48, 54, 62 (v článku 25 zará�ka iii)),

65 a 66.

Rada mohla čiastočne prijať zmeny a doplnenia 4, 12, 17, 18, 107 (Rada ako kompromis prijala

ustanovenie, v ktorom sa uvádza, �e vo vozidle sa mô�u čerpať len skrátené doby odpočinku) a 45

(Rada pova�uje ustanovenia v článku 8.6 a 8.7 zhruba za rovnocenné).

Pokiaľ ide o zmenu a doplnenie 39, Rada prijala odli�né rie�enie tohto problému; toto rie�enie je

zohľadnené v článku 6.5.

Z tých zmien a doplnení, ktoré Komisia nezahrnula do svojho zmeneného a doplneného návrhu,

Rada v�ak prijala zmeny a doplnenia 20 a 58.

Rada zamietla zmeny a doplnenia 8, 11, 14, 89, 19, 22, 28, 78, 42, 51, 55, 56, 61, 67, 69 a 70. Rada

okrem toho zamietla zoznam zmien a doplnení, ktorý je ďalej zohľadnený spolu s vysvetľujúcimi

pripomienkami:

− zmena a doplnenie 49; malo by sa vziať na vedomie, �e ustanovenia Rady týkajúce sa tohto

konkrétneho bodu obsahujú ustanovenia článku 5 písm. a) zará�ka ii) a článku 19a - najmä tento

článok preberá pojem, ktorý zaviedol Parlament v súvislosti so situáciou, kedy vodič pracuje pre

viac ako jeden dopravný podnik;

− zmena a doplnenie 9 - hoci Rada súhlasila s tým, �e vymáhajúce úrady by mali mať mo�nosť

kontrolovať be�ný deň a predchádzajúcich 28 dní, Rada sa domnievala, �e by sa úradným

osobám nemala dávať absolútna povinnosť vykonávať túto kontrolu, ale mali by mať mo�nosť

rozhodnúť na základe svojej vlastnej úvahy;

− pokiaľ ide o zmenu a doplnenie 10, Rada zastáva názor, �e nariadenie by sa malo zameriavať na

čas jazdy a čas odpočinku, a nie na pracovný čas ako celok;

− pokiaľ ide o zmenu a doplnenie 13, malo by sa zdôrazniť, Rada do značnej miery podobné

ustanovenie uviedla v článku 6.2;



11337/2/04 REV 2 ADD 1 id/TK/lk 6
DG C III    SK

− Rada o zmenách a doplneniach 15 a 16, ktoré sa týkajú AETR a ktoré súvisia so zmenou a

doplnením 4, zastáva názor, �e jej rie�enie tohto problému zabezpečuje rovnocenné

zabezpečenie;

− pokiaľ ide o zmeny a doplnenia 23 a 24, ktoré sa zaoberajú oslobodeniami pre niektoré

kategórie vozidiel, Rada zahrnula tieto kategórie do článku 13, aby mohli členské �táty

oslobodiť tieto kategórie na svojom �tátnom území;

− pokiaľ ide o zmenu a doplnenie 29, Rada zastáva názor, �e nie je potrebná definícia �času

jazdy�;

− zmena a doplnenie 35: Rada zastáva názor, �e týmito minimálnymi vekmi by sa mali zaoberať

príslu�né právne predpisy Spoločenstva, ktoré sa týkajú vodičských preukazov a výcviku

profesionálnych vodičov;

− pokiaľ ide o zmenu a doplnenie 83, Rada navrhuje v článku 7 podobný systém, ktorý rie�i ten

istý problém dopravnej bezpečnosti, ale o ktorom sa Rada domnieva, �e sa dá ľah�ie uplatniť a

kontrolovať;

− zmena a doplnenie 57 - Rada zdôrazňuje, �e dva prvky tejto zmeny a doplnenia sú uvedené v

článku 13 písm. k) a m) spoločnej pozície;

− čo sa týka zmeny a doplnenia 59, Rada upozorňuje, �e do určitej miery túto osobitnú situáciu

rie�i článok 13 písm. b);

− zmeny a doplnenia 60 a 63 - Rada sa domnieva, �e tieto ustanovenia patria do predlo�eného

návrhu smernice o vynutiteľnosti4, ktorá úzko súvisí s týmto návrhom nariadenia;

− pokiaľ ide o zmenu a doplnenie 64, Rada uvádza, �e prijala odkaz na �nediskrimináciu�;

− zmena a doplnenie 68 - Rada sa domnieva, �e postačujú teraj�ie ustanovenia uvedené v článku

20, 21 23, a 24.

                                                
4 �návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych podmienkach vykonávania

smernice 2002/15/ES a nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 o právnych predpisoch
v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.�
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III. Záver

Keď sa jedná o �základné ustanovenia� návrhu nariadenia - týkajúce sa denných alebo tý�denných

časov jázd a časov odpočinku a prestávok, ale aj otázok rozsahu pôsobnosti a vynutiteľnosti práva,

Rada by mohla prijať väč�inu zmien a doplnení Parlamentu (porovnaj tie� zoznam prvkov �pridanej

hodnoty� pod bodom II),  Dá sa teda usudzovať, �e medzi týmito dvoma in�titúciami existuje veľký

stupeň konvergencie ohľadne kľúčových prvkov tohto návrhu predpisu .

________________________
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Statement by FRANCE

The Council of the European Union today gave its views on a new Regulation 3820 concerning the

driving times and rest periods of professional drivers.  This has long been awaited by France, as the

present Regulation dates from 1985 and suffers from many inadequacies which make it unsuitable

for present-day road transport conditions.
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These inadequacies relate to matters of daily and weekly rest, on which France regrets that it has not

been possible to achieve greater progress.  In France's view, this Regulation does not take sufficient

account of progress resulting from the introduction of the digital tachograph, which will allow

information on driving time and rest time to be obtained much more effectively.

However, the new Regulation does bring some progress; in  particular the introduction in the text of

the proposal for a reference to Directive 2002/15 on working time (a maximum of 60 hours per

week), calculation of driving time on a weekly calendar, the placing of greater responsibility on

employers and others involved in the transport process; and reinforcement of penalties for offences.

For this reason, in the hope that Regulation 3820/85 will at last be revised after nearly 20 years and

despite the fact that it finds the proposed text to a great extent unsatisfactory, France agrees to its

adoption.

Statement by GERMANY

The third sentence of Article 19(1) contains a provision which prohibits the imposition of more than

one sanction for infringement of the Regulation.  In the view of the German Government this

provision should not be interpreted as meaning that furthermore no action can be taken in the case

of infringements of other legal provisions where they are committed concomitantly with an offence

of exceeding driving time which has already been penalised as such.  Such a consequence would

not be acceptable to Germany.  The point is rather that an infringement of the Regulation may be

acted upon and sanctioned once only.  Action may however be taken on infringements of other legal

provisions.
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Statement by FINLAND

Article 19(2)

Finland states that no criminal sanctions will be imposed pursuant to Article 19(2).

Statement by ITALY

Italy recognises the importance of the adoption of the proposal concerning the harmonisation of

certain social legislation relating to road transport.

It points out that there are aspects of the text of the proposal which are not entirely satisfactory, in

particular the definition of "other work",  the daily rest period provided in the case of

multi-manning, the absence of a harmonised definition of "serious infringements" and the rule on

the requirement for documentation to be kept aboard the vehicle.

Italy is however aware that the compromise represents a delicate balance between opposing points

of view and therefore supports the package with a view to an overall agreement: the text contains

differing elements of undoubted added value in terms of effectiveness of controls and social

protection, without however losing sight of the need to ensure operational flexibility for the

transport undertakings.
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Statement by BELGIUM

Belgium regrets that the Council has not taken up the proposal to extend the scope of

Regulation No 3820/85  to vehicles with a GVW under 3,5 tonnes.

Nor was there majority support in the Council for the European Parliament's proposal that the

Regulation include courier and express delivery services irrespective of vehicle weight.

In recent years there has been a huge increase in the number of accidents involving vehicles

under 3,5 tonnes.

Given that this Regulation very explicitly aims to improve road safety, it would be desirable to

apply it to this category of vehicles also.

In view of the importance Belgium attaches to increased and more effective control and of the

improvements which the European Council's text proposal brings to this area, but also in the light of

the impending introduction of the digital tachograph, Belgium will join in approving the proposal.
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2001/0241 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o založení ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
harmonizácii určitej sociálnej legislatívy týkajúcej sa cestnej dopravy a ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 3821/85 o záznamových zariadeniach v cestnej doprave 

1- OKOLNOSTI 

dokument KOM (2001) 573 v konečnom znení - C5-0485/2001 – 
2001/0241(COD):  

12. októbra 2001 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 29. mája 2002 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 14. januára 2003 

Dátum zaslania zmeneného a doplneného návrhu dokument 
KOM(2003)0490 – C5-0394/2003): 

11. augusta 2003 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 11. júna 2004 

2- HLAVNÝ CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 
Nariadenie Rady (EHS) 3820/85 z 31. decembra 1985 1 stanovuje pravidlá doby jazdy, 
pracovné prestávky a doby odpočinku pre vodičov vozidiel, ktoré patria do oblasti pôsobnosti 
nariadenia s cieľom harmonizovať podmienky hospodárskej súťaže vo vnútroštátnej doprave, 
ako aj zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a pracovných podmienok vodičov. Vzhľadom na 
komplexný charakter pravidiel rozdiely v interpretácii a implementácii medzi jednotlivými 
členskými štátmi a podstatné zmeny v sektore cestnej dopravy za najbližších 15 rokov, 
Komisia prijala návrh nového nariadenia s cieľom dané pravidlá zjednodušiť, objasniť a 
aktualizovať. Pokiaľ ide o zjednodušenie, nahradilo zložitý systém kompenzácií pre skrátené 
denné a týždenné doby odpočinku a minimalizovalo mnohé osobitné dojednania pre 
konkrétne sektory. Objasnenie bolo zlepšené pridaním značného počtu nových definícií ako aj 
vytvorením výboru na dohľad nad spornými otázkami, zatiaľ čo výnimky a derogácie boli 
aktualizované a viac účelovo zamerané tak, aby odrážali rastúce poskytovanie verejných 
služieb zo strany súkromného sektora a minimalizovali zneužívanie. Lepší výkon bol 
podporený zavedením pojmu extrateritorialita pre sankcie, prezumpcie zodpovednosti 
zamestnávateľa a spoluzodpovednosti za celý dopravný reťazec. 

                                                 
1 Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1. 
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Komisia taktiež navrhla, aby pravidlá boli založené skôr na pojme „flexibilný týždeň“ ako na 
kalendárny týždeň. Následné prijatie sektorovej smernice o pracovnom čase, smernice 
2002/15/ES,2 založenej na kalendárnom týždni však zdôraznilo potrebu koherentného 
prístupu. Komisia venovala pozornosť stanovisku Parlamentu k návrhu, ktoré obhajovalo 
návrat k spôsobu výpočtu kalendárneho týždňa a k väčšej časti flexibilít súčasného 
nariadenia. Jej zmenený a doplnený návrh obsahoval väčšinu zmien a doplnkov Parlamentu, 
pričom znovu zaviedol opatrenie o flexibilite, ako je opakované zavedenie dojednaní o 
obmedzenej kompenzácii pre týždennú dobu odpočinku, pričom sa stále snažilo zachovať 
rovnováhu s vymožiteľnosťou pravidiel. S cieľom uľahčiť rozpravu v Rade, zmenený a 
doplnený návrh bol taktiež rozšírený o niekoľko konštruktívnych bodov, kde bol konsenzus 
v diskusiách v rámci Rady zjavný, ako je aktualizácia ustanovení o digitálnom tachografe 
v sesterskom nariadení, v nariadení (EHS) 3821/85.3 Súčasne v tomto nariadení a v odpovedi 
Parlamentu rozšírila počet predchádzajúcich dní, ktoré môžu výkonní pracovníci kontrolovať 
z 8 na 15, čím umožnila vyššiu mieru vlastného uváženia pri vykonávaní na krajnici. 

3- PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

Rada vykonala niekoľko všeobecných zmien týkajúcich sa návrhu Komisie, ktoré sú 
prijateľné, keďže zabezpečujú plnenie jeho cieľov. 

Prvá sa týka vloženia článku, ktorým sa posúva dátum zavedenia digitálneho tachografu až do 
5. augusta 2005. Rada dospela k názoru, že toto poskytne právnu istotu vzhľadom na 
skutočnosť, že do súčasného zákonného termínu 5. august 2004 nebudú k dispozícii žiadne 
vozidlá vybavené takýmito tachografmi. Komisia by mohla akceptovať toto ustanovenie, ale s 
cieľom garantovať úplnú právnu istotu, v texte musí byť špecifikované, že dátum 5. august 
2005 nahrádza dátum 5. august 2004 od posledne uvedeného dátumu. 

Za druhé, spoločná pozícia uvádza kompromisné znenie balíka o denných a týždenných 
odpočinkoch. V porovnaní sú súčasným nariadením, toto znenie vyvažuje reštriktívnejšie 
delené ustanovenie o dennom odpočinku 3 hodiny plus 9 hodín, s vylúčením kompenzačných 
mechanizmov pre zníženie dennej doby odpočinku z 11 hodín na 9 hodín trikrát medzi 
akékoľvek dve týždenné doby odpočinku. Pokiaľ ide o týždenný odpočinok, súčasné 
mechanizmy kompenzácie na konci trojtýždňovej doby zostávajú zachované, ale s možnosťou 
dlhšieho obdobia pre kontrolu na cestách (až do 15 predchádzajúcich dní do 1. 1. 2008 a až do 
28 dní po tomto dátume). Navyše, každé dva po sebe nasledujúce týždne, vodič musí 
vyčerpať obvyklú týždennú dobu odpočinku v trvaní minimálne 45 hodín. Spoločná pozícia 
taktiež stanovuje podrobnejšiu tabuľku pracovných prestávok. 

Komisia víta jednoduchosť nového deleného denného odpočinku, ale dojednanie o zníženom 
dennom odpočinku považuje za krok smerom späť, pokiaľ ide o bezpečnosť prevádzky a 
pracovné podmienky. Zatiaľ čo akceptuje pokračovanie dlhej kompenzačnej doby pre 
týždenný odpočinok, považuje nové ustanovenie o požiadavke na minimálny pravidelný 
týždenný odpočinok za obdobie dvoch týždňov za pokrok a možnosť kontrolovať záznamy až 
28 dní na krajnici za výhodu pre vykonávajúcich pracovníkov. 

                                                 
2 Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35. 
3 Ú. v. ES L 370, 31.12. 1985, s. 8. 
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Za tretie, spoločná pozícia zahŕňa väčšinu článku 9 o priestupkoch a sankciách zo sesterského 
návrhu o vykonávaní cestnej dopravy, pre ktorý bola dosiahnutá politická dohoda 11. júna 
2004 v Rade pre dopravu, hoci Komisia je sklamaná skutočnosťou, že bol vynechaný zoznam 
bežných závažných priestupkov. Tieto ustanovenia budú mať z tohto dôvodu priamu 
účinnosť. 

Nakoniec, zatiaľ čo zoznam národných derogácií bol mierne rozšírený, celkovo zostáva 
väčšina všeobecných výnimiek a národných derogácií v spoločnej pozícii reštruktívnejšia ako 
v nariadení (EHS) 3820/85. 

Komisia akceptovala v celom rozsahu alebo len sčasti štyridsaťsedem zo 
šesťdesiatichdeviatich zmien a doplnkov navrhnutých Európskym parlamentom vo svojom 
prvom čítaní. Z týchto Rada zahrnula tridsaťštyri, buď doslovne alebo v zásade, do svojej 
spoločnej pozície. 

4- PODROBNÉ PRIPOMIENKY KOMISIE 

4.1. Zmeny a doplnky akceptované Komisiou a začlenené do spoločnej pozície úplne alebo 
len čiastočne 

Nižšie uvedené odkazy sa týkajú úvodných častí a článkov spoločnej pozície. 

Zmeny a doplnky 1, 33, 37, 44. Spoločná pozícia sa vracia k systému výpočtu na základe 
kalendárneho týždňa. 

Zmeny a doplnky 2 - 5, 7, 12 (časť), 18 (časť), 25 - 27, 30, 41, 43, 51 (časť), 52, 53, 62, 64 
(časť), 65 a 66. Všetky tieto zmeny a doplnky prinášajú užitočné znenia a sú premietnuté do 
spoločnej pozície. 

Zmeny a doplnky 17 a 54. Pridanie všeobecnej výnimky pre historické vozidlá používané na 
nekomerčné účely sa javí logické a je zahrnuté do spoločnej pozície. Po dobne môžu byť 
naďalej vyňaté miestne poštové služby za predpokladu, že riadenie nepredstavuje hlavnú 
činnosť. 

Zmeny a doplnky 21, 34, 47 a 107 (časť).Tieto zmeny a doplnky zavádzajú vyšší stupeň 
flexibility pre priemysel. 

Zmeny a doplnky 31, 32, 45. Tieto zmeny a doplnky sú súčasťou kompromisného balíka o 
dennej a týždennej dobe odpočinku. 

Zmeny a doplnky 48. Táto zmena a doplnok zavádza spoluzodpovednosť pre celý dopravný 
reťazec. Spoločná pozícia v článku 10 ods. 4 rozširuje zoznam tých, ktorí sú potenciálne 
spoluzodpovední a koncentruje sa na zmluvne dohodnuté časové harmonogramy. 

4.2. Zmeny a doplnky akceptované Komisiou a nevčlenené do spoločnej pozície  

Zmeny a doplnky 14 – 16. Snahou týchto zmien a doplnkov je rozšíriť oblasť pôsobnosti 
nariadenia na kuriérske a expresné doučovacie služby ako aj na registrované vozidlá tretej 
krajiny na celú ich jazdu v rámci Únie. Zatiaľ čo si Komisia uvedomila prospešnosť 
v obidvoch prípadoch, v Rade sa našla iba malá podpora pre rozšírenie na doručovacie služby, 
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zatiaľ čo o otázke v oblasti pôsobnosti nariadenia AETR pojednáva odlišným spôsobom 
v spoločnej pozícii. 

Zmeny a doplnky 28 a 29. Tieto zmeny a doplnky objasňujú definíciu „vodič“ a pridávajú 
definíciu doby jazdy. Rada uprednostnila pôvodnú širšiu definíciu Komisie v otázke vodiča a 
dospela k názoru, že definícia „doba jazdy“ bola sporná a zbytočná. Spoločná pozícia sa 
vracia k pôvodnému návrhu Komisie. 

Zmena a doplnok 78 časť. Zmena a doplnok opätovne zavádza dva typy skráteného 
týždenného odpočinku (36 hodín na základni, 24 hodín mimo základne) s kompenzáciou pre 
diaľkových vodičov v rámci troch týždňov. Komisia prijala znovu zavedenie dvoch typov 
skráteného týždenného odpočinku spolu so skoršou kompenzáciou za skrátený týždenný 
odpočinok. Ako súčasť kompromisu o týždennom odpočinku, spoločná pozícia sa vracia 
k nariadeniu (EHS) 3820/85 pokiaľ ide o mechanizmy kompenzácie, zatiaľ čo upúšťa od 
dvoch typov skráteného týždenného odpočinku. 

Zmena a doplnok 42 časť. Zmena a doplnok znovu zavádza pojem deleného denného 
odpočinku, ktorý Komisia prijala s cieľom umožniť vyššiu flexibilitu pre priemysel. Spoločná 
pozícia taktiež zahŕňa delený denný odpočinok, nie však v kontexte stanovenom touto 
zmenou a doplnkom. 

Zmeny a doplnky 9-11, 60, 63 a 70. Snahou týchto zmien a doplnkov bolo zaviesť 
vykonávacie opatrenia pre ustanovenia tohto nariadenia. Komisia ich zohľadnila pri 
formulovaní svojho návrhu o vykonávaní4, a taktiež (pre zmeny a doplnky 9 a 70 (a)) jej 
zmeny a doplnky k nariadeniu (EHS) 3821/85 s cieľom umožniť kontroly za 
predchádzajúcich 15 dní na krajnici. Spoločná pozícia presnejšie odzrkadľuje zámer týchto 
posledných dvoch zmien a doplnkov tým že umožňuje, aby kontroly na krajnici zahŕňali od 1. 
1. 2008 až 28 predchádzajúcich dní. 

4.3. Zmeny a doplnky zamietnuté Komisiou, ale včlenené do spoločnej pozície  

Zmena a doplnok 20. Zmena a doplnok sa vracia k širšej všeobecnej výnimke pre 
špecializované vozidlá určené pre lekárske účely a je zahrnutá do spoločnej pozície. 

Zmeny a doplnky 23, 24 a 58. Prvými dvomi zmenami a doplnkami sa znovu vkladajú 
všeobecné výnimky pre vozidlá určené na zber mlieka a dodávku z fariem ako aj pre 
extenzívny zoznam vozidiel mestského podniku verejných služieb. Zmenou a doplnkom 58 sa 
opätovne vkladá preprava zabitých zvierat/odpadov z bitúnkov, teraz ako národná derogácia. 
Spoločná pozícia potvrdzuje všetky ako nepovinné národné derogácie (článok 13 ods. 1, 
písm. l), h) a n)), pri súčasnom zachovaní redukovaného zoznamu Komisie vozidiel 
verejnoprospešných podnikov. 

Zmena a doplnok 49. Toto nahrádza obranu dopravného podniku pred zodpovednosťou za 
porušenia dvoch ďalších požiadaviek, ktorým je vedenie záznamov a povinnosť preverovať 
celkový pracovný čas vodiča. Spoločná pozícia včlenila podstatu týchto dodatkov do článku 
19(bis). 

                                                 
4 Ú. v. ES L 111, 17.4.2004, s. 75. 
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4.4. Zmeny a doplnky zamietnuté Komisiou a nevčlenené do spoločnej pozície  

Zmena a doplnok 6. Ukladá za povinnosť, aby kontroly na krajnici pokrývali bežný deň a 
predchádzajúcich 27 dní. Spoločná pozícia naďalej umožňuje určitú mieru vlastného 
posúdenia pre vykonávajúcich pracovníkov, dáva im však od 1. 1. 2008 počínajúc možnosť 
kontroly za predchádzajúcich 28 dní. 

Zmena a doplnok 8. Snahou tejto zmeny a doplnku je zaviesť konečný termín spätného 
vybavenia všetkých vozidiel digitálnym tachografom. Ale nie všetky tieto vozidlá sú 
konštruované tak, aby ich bolo možné vybaviť digitálnym tachografom. 

Zmena a doplnok 13. Snahou tejto zmeny a doplnku je zahrnúť maximum týždenných limitov 
pracovného času sektorovej smernice o pracovnom čase, smernica 2002/15/ES, do hlavnej 
časti tohto nariadenia. Spoločná pozícia neobsahuje formu takejto zmeny a doplnku, ale 
v každom prípade v článku 6 ods. 2 zachováva jeho podstatu, pričom výslovne uvádza, že 
maximálny limit pracovného času sa nemôže prekročiť. 

Zmena a doplnok 19. Zavádza všeobecnú výnimku pre vozidlá používané na účely 
humanitárnej pomoci. 

Zmena a doplnok 22. Vyníma vozidlá nepresahujúce 3.5 tony používané pre nekomerčné 
účely. Ale všetky vozidlá nepresahujúce 3.5 ton sú už vyňaté z oblasti pôsobnosti návrhu. 

Zmena a doplnok 35. Znovu sa vkladá celý článok 5 nariadenia (EHS) 3820/85 týkajúci sa 
minimálneho veku vodičov veľkých nákladných alebo osobných vozidiel. Týmito 
ustanoveniami sa však už zaoberal článok 5 smernice 2003/59/ES 5 

Zmena a doplnok 39. Táto zmena a doplnok limituje povinnosť vodiča zaznamenávať dobu 
jazdenia na vozidlách mimo oblasti pôsobnosti tohto nariadenia na vozidlá mestskej osobnej 
dopravy. Spoločná pozícia zahŕňa jazdu na všetkých komerčných vozidlách mimo oblasti 
pôsobnosti, výslovne však stanovuje, že takáto jazda sa musí zaznamenať ako „iná práca“. 

Zmena a doplnok 83. Navrhuje 30-minútovú pracovnú prestávku každé štyri a pól hodiny, 
ktorá môže byť rozdelená na dve doby v trvaní 15 minút. Spoločná pozícia zachováva 45- 
minútovú pracovnú prestávku, ale umožňuje takúto pracovnú prestávku rozdeliť na aspoň 15-
minútové intervaly. 

Zmeny a doplnky 55 - 57, 59. Snahou týchto zmien a doplnkov znovu vložiť ako národné 
derogácie určité skupiny vozidiel, ktoré návrh Komisie odstránil. Spoločná pozícia ich 
nezahŕňala. 

Zmeny a doplnky 67 a 69. Týmito zmenami a doplnkami sa zavádzajú právne ustanovenia, 
ktoré sú v rozpore s komitologickými pravidlami. 

Zmena a doplnok 68. Táto zmena a doplnok vyzýva Komisiu predložiť návrh jednotného 
výkladu týchto pravidiel. Je na novom výbore, aby bol dosiahnutý spoločný prístup k týmto 
ustanoveniam. 

                                                 
5 Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4  
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5- ZÁVER 

Komisia je toho názoru, že spoločná pozícia jednomyseľne prijatá 9.12.2004 nemení ciele a 
prístup tohto návrhu a môže ju teda podporiť. 


