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РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Використання системи цифрових тахографів у законодавстві ЄС регулюється:

- Регламентом Ради (ЄEC) № 3821/85 (зі змінами) щодо технічних питань та

пов’язаними директивами;

- Регламентом (ЄС) № 561/2006 щодо соціальних питань.

Для держав-членів ЄС регламент має більшу юридичну силу, ніж національне

законодавство, і застосовується без транспонування.

Директива є законодавчим документом, який транспонується у національне

законодавство.



Стаття 1

Цей Регламент встановлює норми щодо часу керування, періодів відпочинку і перерв для водіїв,

які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом

з метою гармонізації умов конкуренції між видами внутрішнього транспорту,

особливо у секторі автомобільного транспорту,

з метою покращення умов праці

і підвищення безпеки дорожнього руху.

Цей Регламент також затверджується для оптимізації державами-членами способів здійснення

контролю та правозастосовчої практики, трудової діяльності в автотранспортній галузі.

Регламент (ЄС) № 561/2006
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Стаття 2: Сфера застосування

Цей Регламент застосовується до перевезень автомобільним транспортом:

- вантажів, якщо максимальна допустима маса транспортного засобу, включаючи причеп

чи напівпричеп, перевищує 3,5 тонни;

- пасажирів транспортними засобами, сконструйованими чи модифікованими для

перевезення більше дев’яти осіб, включаючи водія.

Цей Регламент застосовується незалежно від країни реєстрації транспортного засобу до

перевезень автомобільним транспортом, що здійснюються:

- виключно в межах Спільноти;

- між Спільнотою, Швейцарією і країнами-членами Європейської економічної зони.

Положення Угоди ЄУТР повинні бути узгоджені з положеннями цього Регламенту таким чином,

щоб основні положення цього Регламенту застосовувались через ЄУТР до вказаних

транспортних засобів на будь-якому відрізку маршруту, що пролягає територією Спільноти.
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Стаття 3: Виключення

Цей Регламент не застосовується до перевезень автомобільним транспортом, що 

здійснюються:

- транспортними засобами, які використовуються для здійснення регулярних пасажирських 

перевезень, протяжність маршруту яких не перевищує 50 км (наприклад, автобус для 

мыських перевезень);

- транспортними засобами, максимальна допустима швидкість яких не перевищує 40 км/год;

- транспортними засобами, які є власністю чи експлуатуються за наймом без водіїв збройними 

силами, службами цивільної оборони, протипожежними службами і силами, відповідальними 

за підтримання громадського порядку, якщо перевезення здійснюється в процесі виконання 

поставлених перед цими службами завдань та під їх безпосереднім контролем;

- транспортними засобами, включаючи транспортні засоби, що експлуатуються для 

некомерційних перевезень гуманітарної допомоги, використовуються під час надзвичайних 

ситуацій чи в рамках рятувальних операцій;

- спеціалізованими транспортними засобами, які використовуються медичними службами;

- ...
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Стаття 4: Визначення

транспортний засіб, водій, тиждень, щоденний час керування, перерва, відпочинок,

мультикерування і т.д.

наприклад,

«мультикерування» − ситуація, що передбачає присутність двох водіїв

протягом кожного періоду керування між двома послідовними періодами

відпочинку чи між щоденним періодом відпочинку і щотижневим періодом

відпочинку для керування транспортним засобом.

Виключно для першої години мультикерування присутність другого водія чи

водіїв не є обов’язковою.
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Стаття 5: Екіпажі

1. Мінімальний вік водія за кермом становить 18 років.

2. Мінімальний вік помічника водія становить 18 років.

Однак, держави-члени мають право встановити нижчий мінімальний вік для

помічників водіїв – 16 років – за умови, що:

(a) автотранспортне перевезення здійснюється в межах однієї держави-члена в

радіусі 50 км від місця базування транспортного засобу, включаючи місцеві

адміністративно-територіальні одиниці, центр яких розташований в межах

цього радіусу;

(b) зниження мінімального віку здійснюється в рамках професійної підготовки; і

(c) забезпечується дотримання обмежень, накладених внутрішніми правилами

держав-членів у сфері трудових відносин.
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Стаття 6: Час керування (щоденний, щотижневий, щодвотижневий)

Стаття 7: Перерви

Стаття 8: Періоди відпочинку (щоденний, щотижневий)
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Види

діяльності 

водія

Без

перерв
Щоденний час 

керування
(протягом послідовних 24 год)

Щотижневий час 

керування
(протягом 7 послідовних днів)

Сукупний 

час 

керування 

протягом 

двох будь-

яких 

послідовних 

тижнів

Звичайни

й

Максимальн

ий/скорочени

й

Звичайний Скорочений

Максимальний 

час керування

4 год 30

хв

9 год 10 год
(не більше двох 

разів протягом 

тижня)

56 год Не визначено 90 год

Мінімальний 

період 

відпочинку

45 хв

або

15 хв + 

30 хв

11 год 9 год
(не більше трьох 

разів протягом 

тижня)

45 год 24 год
(скорочення на 21 год

повинне компенсуватися 

аналогічним періодом 

відпочинку, 

використаним повністю 

до закінчення третього 

тижня, що наступає після 

завершення цього 

періоду часткового 

відступу від норми)

Не 

визначено
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Стаття 9: Відхилення від норм

- водій супроводжує транспортний засіб, що транспортується паромом чи залізницею,

і використовує регулярний щоденний період відпочинку, цей період може перериватися не

більше двох разів іншим видом діяльності загальною тривалістю не більше 60 хвилин.

Протягом такого регулярного щоденного періоду відпочинку водій повинен мати доступ до

спального місця.

- Час, витрачений на переїзд до місця прийому транспортного засобу, що включений до

сфери застосування цього Регламенту,

чи на зворотній шлях від місця прийому, якщо транспортний засіб не знаходиться біля

будинку водія чи на базі працедавця, де зазвичай перебуває водій, не повинен бути

зарахований як відпочинок чи перерва за винятком випадків, коли водій знаходиться на

паромі чи в залізничному транспорті і має доступ до спального місця.

- Час, витрачений водієм на керування транспортним засобом, що не включений до

сфери застосування цього Регламенту, до чи від місця розташування транспортного

засобу, що включений до сфери застосування цього Регламенту і не знаходиться біля

будинку водія чи на базі працедавця, де зазвичай перебуває водій, повинен бути зарахований

у вигляді іншої діяльності водія.
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Стаття 10: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (1)

- Транспортне підприємство не виплачуватиме водіям, яких воно наймає чи які

перебувають в його розпорядженні, будь-яких коштів, навіть у вигляді премій або

надбавок,

пов’язаних з пройденою відстанню

та/або кількістю перевезеного вантажу

- Транспортне підприємство повинне організовувати роботу водіїв

Транспортне підприємство повинне проводити належний інструктаж водіїв та

регулярні перевірки для забезпечення дотримання вимог Регламенту (ЄЕС) №

3821/85 і Розділу ІІ цього Регламенту.

- Транспортне підприємство повинне нести відповідальність за порушення,

вчинені водієм цього підприємства, навіть якщо порушення було вчинене на

території іншої держави-члена чи третьої країни.
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Стаття 10: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ (2)

- Підприємства, відправники вантажу, експедитори, туроператори, генеральні

підрядники, субпідрядники і агентства з найму водіїв повинні гарантувати, що строки

транспортування, прописані у договорі, враховують вимоги цього Регламенту.

- Транспортне підприємство повинне:

- гарантувати, що всі дані завантажуються з бортового пристрою і картки водія;

- гарантувати, що всі дані, завантажені з бортового пристрою і картки водія, 

зберігаються щонайменше протягом 12 місяців;

- гарантувати максимальний період, протягом якого відповідні дані можуть бути 

завантажені згідно з Регламентом (ЄС) № 581/2010.
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ВИКЛЮЧЕННЯ (1)

Стаття 11: Держава-член має право встановити триваліші мінімальні

перерви та періоди відпочинку або коротший максимальний час

керування, враховуючи положення Угоди ЄУРТ щодо міжнародних

перевезень

Стаття 12: За умови відсутності загрози безпеці дорожнього руху і з

метою забезпечення доступу транспортного засобу до відповідної

стоянки, водій має право відступити від положень статей 6-9 у тій мірі,

яка є необхідною для убезпечення людей, транспортного засобу чи

вантажів.



Регламент (ЄС) № 561/2006

ВИКЛЮЧЕННЯ (2)

Стаття 13: Транспортні засоби, які виключені від дії положень на національному

рівні (ТЗ, що використовуються державними органами, ТЗ, що використовуються

підприємствами сільського господарства, ТЗ з максимальною допустимою масою

менше 7,5 тонн, ТЗ, що використовуються на островах площею не більше 2300 км2, що

використовуються для перевезення вантажів у радіусі 50 км, ТЗ, що використовуються

для підготовки та складення іспиту для отримання водійського посвідчення, ТЗ з 10-17

місцями, що використовуються виключно для некомерційного перевезення пасажирів,

...).

Стаття 14: Виключення застосування положень у разі тимчасових надзвичайних умов 

(землетрус, повінь, шторм, ...) за умови узгодження з Комісією ЄС та інформування 

інших держав-членів.
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Стаття 15: Захист водіїв

Національне законодавство (внутрішні правила країн-членів) повинне

забезпечувати належний захист водіїв стосовно допустимого часу керування та обов’язкових

перерв і періодів відпочинку.

Стаття 16: Використання транспортних засобів, не оснащених записуючих обладнанням

(складання листів нарядів)

Стаття 17: Звітування кожні два роки перед Європейською Комісією про основні показники

Стаття 18: Обов’язковість імплементації Регламенту країнами-членами

Стаття 19: Накладання відповідних санкцій у зв’язку з порушенням положень Регламенту

(ЄЕС) № 3821/85 та Регламенту (ЄС) № 561/2006.

Санкції можуть накладатися на усіх водіїв/підприємства на території будь-якої

держави-члена.

Потрібно надавати докази вчинення порушення у письмовій формі.
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Стаття 20: одне й те саме порушення не може призвести до накладання повторної санкції двома

різними державами-членами.

Стаття 21: У разі, якщо транспортний засіб становить пряму загрозу для безпеки дорожнього руху,

держави-члени можуть прийняти рішення про його зупинку або про вилучення, призупинення або

обмеження дії ліцензії підприємства. Держави-члени мають право забезпечити примусове

використання водієм щоденного періоду відпочинку.

Стаття 22: Потрібно забезпечити обмін інформацією та співпрацю між державами-членами. Комісія

повинна підтримувати діалог між державами-членами, що стосується тлумачення та застосування

положень Регламенту на національному рівні.

Стаття 23: Спільнота повинна проводити переговори будь-якого формату з третіми країнами, які

визнані необхідними для імплементації цього Регламенту.

Статті 24 – 25: Європейська Комісія повинна забезпечити (гармонізувати) однакове розуміння

Регламенту державами-членами.
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Стаття 26: Внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 3821/85

Стаття 27: Внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2135/98 (Додаток 1B)

Стаття 28: Скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85

Стаття 29: Цей Регламент набуває чинності 1 травня 2006 року



Дякую за увагу! 

Жиль БАРАНЖЕ

• gilles.baranger@free.fr

Для того, щоб отримати більше 
інформації про проект «AASISTS», 
зверніться, будь ласка, за електронною 
адресою:

aasists@egis-ukraina.com

mailto:aasists@egis-ukraina.com

