SOCIALNA ZAKONODAJA V ZVEZI S CESTNIM PROMETOM
Uredba (ES) št. 561/2006, Direktiva 2006/22/ES, Uredba (EU) št. 165/2014

SMERNICA 8

Zadeva: Izjemne situacije, v katerih je dovoljena vožnja brez vozniške kartice
Člen: Člen 29 Uredbe (EU) 165/2014 (člen 16 razveljavljene Uredbe 3821/85) in člen 13, odstavek 3
Priloge k Evropskemu sporazumu o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze
(AETR)
Pristop, ki naj se uporabi:
Člen 29 Uredbe (EU) 165/2014 določa, da voznik v sedmih koledarskih dneh pristojne organe države
članice, v kateri ima običajno prebivališče, zaprosi za zamenjavo vozniške kartice, če je vozniška
kartica poškodovana, ne deluje pravilno ali je izgubljena ali ukradena. Navedeni pristojni organi izdajo
nadomestno kartico v osmih delovnih dneh1 po prejemu podrobne zahteve v ta namen. V takih
okoliščinah voznik lahko nadaljuje vožnjo brez vozniške kartice največ 15 koledarskih dni ali daljše
obdobje, kadar je to potrebno za vrnitev vozila v prostore, kjer je nastanjeno, pod pogojem, da lahko
dokaže, da v tem obdobju ne more predložiti ali uporabljati kartice. Dokaz je lahko policijsko poročilo
o ukradeni ali izgubljeni kartici, uradna izjava pred pristojnimi organi ali potrdilo o predložitvi vloge
za nadomestno kartico. Kljub temu, da bi bil lahko prekoračen rok 15 koledarskih dni, če se

vloga za nadomestno kartico predloži na koncu roka sedmih koledarskih dni in nato pristojni
organi izdajo nadomestno kartico na koncu roka osmih delovnih dni, se s tem ne spremeni
rok 15 koledarskih dni iz člena 29(5) Uredbe (EU) št. 165/2014, v katerem je vozniku
dovoljeno nadaljevanje vožnje brez vozniške kartice, ali daljše obdobje, kadar je to potrebno
za vrnitev vozila v prostore, kjer je nastanjeno.
Vozniku, ki se vrača v prostore prevoznega podjetja po vožnji, med katero je bila voznikova vozniška
kartica poškodovana, je prenehala pravilno delovati ali je bila izgubljena ali ukradena, bi moralo biti
dovoljeno nadaljevanje vožnje brez vozniške kartice na morebitnih drugih vožnjah 15 koledarskih dni
ali daljše obdobje, kadar je to potrebno za vrnitev vozila v prostore, kjer je nastanjeno, kot je določeno
v členu 29 Uredbe (EU) 165/2014, le pod pogojem, da navedeni voznik predloži vlogo za izdajo nove
kartice pri pristojnih organih v zakonitem roku sedmih koledarskih dni, da nato lahko dokaže, da čaka
na izdajo nadomestne kartice.
Tak zaključek izhaja iz zgoraj navedenih določb in tudi iz zamisli, da kontinuiteta dejavnosti
prevoznega podjetja ne sme biti nesorazmerno prizadeta, pod pogojem, da se uporabljajo tudi vsi ostali
zaščitni ukrepi (kot so izpisi in ročni zapisi), posebej določeni za vožnjo brez vozniške kartice.
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Rok 8 delovnih dni za izdajo nadomestne kartice se bo uporabljal od 2. marca 2016. Do tedaj se uporablja člen
14(4)a Uredbe (EGS) št. 3821/85, ki določa, da pristojni organi izdajo nadomestno kartico v petih delovnih dneh
po prejemu podrobne zahteve v ta namen.

