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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1738/2008, którą złożyła Claudia Peters (Niemcy) w imieniu Ari All Road 
International GmbH, w sprawie zharmonizowania mandatów drogowych 
w Europie

1. Streszczenie petycji

Firma składającej petycję to międzynarodowe przedsiębiorstwo przewozowe. Z operacji 
transportowych prowadzonych w całej Europie wynika, że wysokość kar za niektóre rodzaje 
wykroczeń drogowych znacząco różni się w różnych państwach członkowskich. Jako 
przykład podaje ona przekroczenie maksymalnego czasu pracy kierowców. We Francji 
przekroczenie tego czasu o 10 minut karane jest mandatem w wysokości 153 euro.
W Niemczech pociąga za sobą jedynie ustne pouczenie. Składająca petycję zwraca się o 
harmonizację mandatów drogowych, przede wszystkim dlatego, iż różnice w karach 
finansowych skutkują też zniekształceniem konkurencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

W rozporządzeniu (WE) nr 561/20061 ustanowiono bardzo szczegółowe przepisy określające 
maksymalne czasy prowadzenia pojazdu oraz minimalne okresy odpoczynku i przerwy dla 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
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kierowców zawodowo zajmujących się transportem. Przepisy te mają bezpośrednio 
zastosowanie do wszystkich kierowców prowadzących pojazdy, które wchodzą w zakres 
przedmiotowego rozporządzenia. Jednak to do państw członkowskich należy określanie kar, 
które muszą być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i niedyskryminujące (art. 19 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006).

Komisja może jednak działać wyłącznie w określonych granicach kompetencji. W ramach 
komitetu, o którym mowa w przedmiotowym rozporządzeniu, Komisja aktywnie wspiera 
dialog między państwami członkowskimi, aby doprowadzić do bardziej zaawansowanej
harmonizacji podejścia do środków kontrolnych. Jednym z rezultatów tych prac jest przyjęcie 
sześciu „Wytycznych”, które ułatwiają harmonizację metod egzekwowania przepisów, 
np. w sytuacji, gdy kierowca nie był w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca parkingowego, 
aby zrobić przerwę lub odpocząć.1

Ponadto Komisja przyjęła dyrektywę2 ustanawiającą kategoryzację naruszeń przepisów 
socjalnych w transporcie drogowym. Kategoryzacja pozwala ujednolicić sposób pojmowania 
tego, które rodzaje naruszeń należy uznawać za naruszenia bardzo poważne, poważne lub 
mniejszej wagi. Państwa członkowskie mają obowiązek transponowania tej dyrektywy 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. w celu zapewnienia bardziej zharmonizowanego 
zastosowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym, a przez to także w celu 
poprawy przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

W dniu 15 maja 2009 r. Komisja przyjęła sprawozdanie3 zawierające analizę tych sankcji, 
które są stosowane przez państwa członkowskie za poważne naruszenia przepisów socjalnych 
w transporcie drogowym. W sprawozdaniu tym potwierdza się, że obecnie istnieje wiele 
różnic w odniesieniu do sankcji. Sprawozdanie to podniesie poziom świadomości władz 
krajowych dotyczący tej sytuacji.

Wniosek
Komisja jest świadoma istotnych różnic między karami stosowanymi przez państwa 
członkowskie za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie czasów prowadzenia 
pojazdu oraz okresów odpoczynku. Komisja podjęła już szereg inicjatyw: sprawozdanie 
podnoszące poziom świadomości państw członkowskich dotyczące obecnej sytuacji, 
dyrektywa kategoryzująca naruszenia, wytyczne mające na celu ułatwienie harmonizacji 
praktyk kontrolnych. Komisja będzie dalej działać w określonych granicach jej kompetencji.

                                               
1 Zob. http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/guidance_notes_en.htm
2 Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) 
nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności 
w transporcie drogowym, Dz.U. L 29 z 31.1.2009, s. 45.
3 COM(2009) 225.


