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Dotyczy: Petycji 0553/2006, którą złożył Andreas Riedl (Niemcy) w sprawie wdrożenia 
dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że niemieckie władze w nieodpowiedni sposób (lub bez 
uwzględnienia wymaganych terminów) wdrażają dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Mimo że do 
prawodawstwa określającego organizację czasu pracy wprowadzono wiele zmian, składający 
petycję uważa, że przepis zawarty w art. 3 ust. 2 lit. i), w którym „pracę w porze nocnej” 
określa się jako każdą pracę wykonywaną w nocy, nie jest przestrzegany. Składający petycję 
twierdzi, że wszelka praca wykonywana w porze nocnej na zasadach przyjętych 
w poszczególnych państwach członkowskich musi być uważana za pracę w porze nocnej już 
od pierwszej minuty po jej rozpoczęciu. Jednakże w myśl art. 2 ust. 4 niemieckiej ustawy 
o czasie pracy pracę wykonywaną w nocy uznaje się za pracę w porze nocnej jedynie wtedy, 
gdy praca ta trwa dłużej niż dwie godziny w nocy. Składający petycję proponuje 
wprowadzenie szeregu poprawek do ustawy o czasie pracy i wnioskuje o zwrócenie się do 
władz niemieckich w kwestii jak najszybszego przyjęcia poprawek do odpowiednich 
przepisów. Składający petycję przedstawia również szereg innych zaleceń dotyczących 
warunków pracy osób zajmujących się przewozem osób w Europie, w tym wprowadzenie 
bardziej kompleksowej ochrony kierowców pracujących na regularnych trasach o długości 
nieprzekraczającej 50 km, rozpatrzenie powodów, dla których rozróżnia się między 
regularnymi trasami o długości powyżej i poniżej 50 km oraz określenia, która z dyrektyw ma 
zastosowanie w tej kwestii (odpowiednio dyrektywa 2002/15/WE czy dyrektywa 
2003/88/WE).

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Co się tyczy wdrożenia dyrektywy 2002/15/WE, Niemcy nie wypełniły swoich zobowiązań, 
nie dokonując transpozycji dyrektywy do dnia 23 marca 2005 r. W związku z powyższym 
Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 226 traktatu WE. 

Następnie dokonano transpozycji dyrektywy do prawa niemieckiego poprzez przyjęcie Gesetz 
zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962 (Ustawa o zmianie przepisów dotyczących 
przewozu osób oraz przepisów dotyczących kierowców, Dz.U. I, str. 1962), o czym Komisja 
została powiadomiona w dniu 1 września 2006 r. Ponieważ składający petycję równolegle 
zwrócił się w tej sprawie do Komisji, w dniu 18 września 2006 r. otrzymał od służb Komisji 
informację odnośnie do tej kwestii.

W tym czasie służby Komisji dokonały oceny ustawodawstwa transponującego dyrektywę 
2002/15/WE i zwróciły się w związku z tym do Niemiec o dodatkowe wyjaśnienia. Komisja 
będzie w dalszym ciągu podejmować kroki niezbędne do zapewnienia pełnej zgodności 
z przepisami prawodawstwa wspólnotowego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

W dniu 15 listopada 2007 r. Komisja zwróciła się do władz niemieckich z wnioskiem o dalsze 
wyjaśnienia. Władze niemieckie udzieliły odpowiedzi w dniu 21 grudnia 2007 r. Służby 
Komisji zbadały sprawę i uznały, że prawodawstwo niemieckie może budzić wątpliwości co 
do zgodności z dyrektywą 2002/15/WE. W związku z tą niezgodnością trwają obecnie 
przygotowania do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia na podstawie art. 226 
traktatu WE. Oczekuje się, że już wkrótce Komisja prześle do władz niemieckich wezwanie 
do usunięcia uchybienia.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

W sprawozdaniu z dnia 23 maja 2007 r. dotyczącym dyrektywy 2002/15/WE1 Komisja 
Europejska porusza kwestię przepisów związanych z pracą w nocy. Obecnie, na podstawie 
wyciągniętych wniosków Komisja Europejska analizuje różne możliwości zwiększenia 
egzekwowalności przepisów dyrektywy, w tym przepisów dotyczących pracy w nocy. 

Ponadto w dniu 15 listopada 2007 r. Komisja Europejska zwróciła się do niemieckich władz, 
aby dostarczyły dodatkowych wyjaśnień i po otrzymaniu odpowiedzi, dnia 27 czerwca 
2008 r., zgodnie z art. 226 WE skierowała do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia. 

Co się tyczy ochrony kierowców na zwykłych trasach nieprzekraczających 50 km, dnia 

                                               
1 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu 
pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, Dz. U. L 80 z 23.3.2002, s. 35-
39.
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7 czerwca 2006 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące stosowania 
przepisów dyrektywy 2003/88/WE (organizacja czasu pracy pracowników zaangażowanych 
w przewóz w ramach zwykłych miejskich usług transportowych)1. Komisja Europejska 
skonsultowała się z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi na szczeblu 
europejskim w celu dokonania oceny adekwatności przepisów dyrektywy względem sektora 
transportu miejskiego.

W sprawozdaniu odnotowano, że generalnie pracownikom transportu miejskiego 
gwarantowano wyższy poziom bezpieczeństwa niż przewidują minimalne wymogi 
ustanowione w dyrektywie. Istotnie, ani związki zawodowe, ani przedstawiciele 
pracodawców nie zwrócili się z wnioskiem o dokonanie przeglądu przepisów mających 
zastosowanie w tym sektorze. Komisja Europejska nie widzi potrzeby wprowadzania 
jakichkolwiek zmian do przepisów dotyczących organizacji czasu pracy pracowników 
zaangażowanych w przewóz w ramach zwykłych miejskich usług transportowych.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

W dniu 27 czerwca 2008 r. Komisja przesłała do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia, 
na które Niemcy udzieliły odpowiedzi w dniu 21 sierpnia 2008 r. W swojej odpowiedzi 
władze niemieckie wyjaśniły, w jaki sposób, w ich mniemaniu, przepisy niemieckiej ustawy 
o czasie pracy wraz ze zbiorowymi układami pracy spełniają wymogi określone w dyrektywie
w sprawie czasu pracy w transporcie drogowym2 w celu ochrony pracowników zatrudnionych 
w sektorze transportu drogowego, szczególnie w odniesieniu do pracy w porze nocnej.

Jednocześnie Komisja opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie czasu pracy w transporcie 
drogowym3. Wniosek ten zawiera między innymi nowy przepis wspólnotowy określający 
definicję „pory nocnej”.

                                               
1 COM(2006) 371 wersja ostateczna
2 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu 
pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
3 COM (2008) 650 wersja ostateczna z dnia 15 października 2008 r., wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego
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