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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0764/2009, którą złożył Günther Heinfred (Niemcy) w sprawie 
stosowania w Niemczech rozporządzenia dotyczącego czasu prowadzenia 
pojazdów w transporcie drogowym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze niemieckie błędnie interpretują zapis w tym 
rozporządzeniu, uważając, że maksymalny dozwolony okres kierowania pojazdem 
rozpoczyna się przed obowiązkową czterdziestopięciominutową przerwą. Zwraca się do 
Komisji z prośbą o wyjaśnienie.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Rozporządzenie (WE) 561/2006 ustanawia przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, 
przerw i okresów odpoczynku kierowców w celu zharmonizowania warunków konkurencji, 
poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa na drogach.

Składający petycję twierdzi, że władze niemieckie błędnie interpretują zapis w tym 
rozporządzeniu dotyczący przerw, uważając, że maksymalny dozwolony okres kierowania 
pojazdem trwający 4,5 godziny rozpoczyna się p r z e d  obowiązkową 
czterdziestopięciominutową przerwą. 
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Na mocy art. 7 rozporządzenia po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół 
godziny kierowcy przysługuje przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut. Przerwę 
tę można jednak podzielić na dwie części w okresie wspomnianych 4,5 godzin, pod 
warunkiem, że pierwsza część przerwy trwa co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 
minut. 
Składający petycję twierdzi, że po podziale przerwy na dwie części, odmierzanie nowego 
czteroipółgodzinnego okresu, po którym należy odbyć czterdziestopięciominutową przerwę, 
powinno rozpoczynać się od nowa tuż po zakończeniu pierwszej części przerwy. Składający 
petycję odwołuje się do definicji przerwy ustanowionej w art. 4  lit. d), zgodnie z którą 
przerwa to okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej 
innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku.  
Taka interpretacja jest błędna. Art. 4 lit. d) należy odczytywać w powiązaniu z art. 7, który 
wyraźnie określa minimalny czas trwania przerwy równy 45 minutom, bez względu na to, czy 
przerwa następuje w całości, czy w dwóch częściach. Czterdziestopięciominutowa przerwa 
powinna następować najpóźniej po zakończeniu czteroipółgodzinnego okresu prowadzenia 
pojazdu. Dopiero po wykorzystaniu wszystkich czterdziestu pięciu minut minimalnej przerwy
(i nie później niż po czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia pojazdu) rozpoczyna się nowy 
czteroipółgodzinny okres prowadzenia pojazdu. 

Wniosek

Stanowisko składającego petycję, zgodnie z którym należy dopuszczać czteroipółgodzinny 
okres prowadzenia pojazdu po odbyciu części przerwy trwającej minimum 15 minut, lecz 
krócej niż 45 minut, jest niezgodne z art. 7 rozporządzenia, który stanowi, że po każdym 
czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia pojazdu należy odbyć czterdziestopięciominutową 
przerwę ciągłą lub podzieloną na dwie części w tym okresie. Dopiero po co najmniej 
czterdziestu pięciu minutach przerwy można rozpocząć nowy okres prowadzenia pojazdu 
trwający najwyżej 4,5 godziny.


