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Komisja Petycji

22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1505/2009, którą złożył Ulf Berger (Niemcy) w sprawie ustawowych 
okresów przejazdów i wypoczynku dla kierowców zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża niezadowolenie w związku z europejskimi przepisami 
regulującymi okresy przejazdów i wypoczynku dla kierowców zawodowych, przekonując, że 
są one bezcelowe i niepraktyczne dla jego grupy zawodowej, gdyż prowadzą do utraty 
zarobków, skrócenia czasu wypoczynku oraz kontroli przez 24 godziny na dobę. Informuje 
on, że przepisy te czynią jego życie nieznośnym i nie mają nic wspólnego z codzienną pracą
kierowców zawodowych. Składający petycje nie może na przykład pracować nieprzerwanie 
przez trzy tygodnie, a następnie wziąć tygodnia wolnego, do czego był przyzwyczajony. 
Składający petycję przekonuje, że przedmiotowe przepisy są niewykonalne i ograniczają jego 
swobodę decydowania o tym, jak i gdzie spędza czas wolny. Składający petycję twierdzi, że 
uregulowania te są zbyt rygorystyczne i mogą nawet obniżać standardy bezpieczeństwa, 
ponieważ kierowcy nie mogą już decydować sami o sobie, kiedy robią przerwę i kontynuują 
jazdę, nawet jeśli są zmęczeni.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Wspólne przepisy europejskie w sprawie czasu prowadzenia pojazdów, przerw i okresów 
odpoczynku kierowców zawodowych obowiązują od ponad 40 lat, a pierwszy akt prawny
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w tej dziedzinie przyjęto w 1969 roku1. W dniu 15 marca 2006 r., po 5 latach negocjacji, 
Parlament Europejski i Rada przyjęły w ramach procedury współdecyzji nowe prawodawstwo 
europejskie (rozporządzenie (WE) nr 561/20062), tak aby poprawić organizację okresów 
prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku kierowców zawodowych i ustanowić kontrole. 
Wprowadzenie nowego prawodawstwa pozwoliło zmodernizować istniejące zasady
i zapewniło większą jasność, lepsze warunki pracy oraz bardziej rygorystyczne
i zharmonizowane wdrażanie obowiązujących przepisów. Zgodnie z tymi przepisami wszyscy 
kierowcy pojazdów ciężarowych i osobowych co dwa tygodnie mają co najmniej dwa pełne 
dni wolne oraz dłuższy okres odpoczynku każdego dnia (minimum 9 godzin zamiast 
8 godzin). Wszyscy kierowcy muszą ręcznie zapisywać w tachografie wszystkie zadania
(załadunek, wyładunek, czyszczenie, utrzymanie pojazdu itd.) jako „inną pracę”, oprócz 
prowadzenia pojazdu, które jest automatycznie rejestrowane jako „czas prowadzenia 
pojazdu”. Inne ulepszenia przepisów dotyczą wprowadzenia tak zwanej zasady 
„współodpowiedzialności”, co oznacza, że za naruszenie przedmiotowego rozporządzenia 
odpowiedzialność ponoszą wszystkie strony zaangażowane w łańcuch operacji 
transportowych (kierowcy, przedsiębiorstwa transportowe, spedytorzy, nadawcy ładunku
itd.). Niezadowolenie składającego petycję z przepisów socjalnych UE w sektorze transportu 
drogowego oraz sposobu ich wdrażania może wynikać z błędnej interpretacji ich treści.

Przepisy socjalne w dziedzinie transportu drogowego wprowadzają jedynie minimalne 
wymogi w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdów, przerw oraz okresów odpoczynku, 
jakie mają być stosowane przez kierowców zawodowych. Nic nie uniemożliwia kierowcom
i przedsiębiorstwom transportowym organizowania pracy kierowców tak, aby mieli oni 
więcej okresów odpoczynku i przerw niż minimum wymagane przepisami UE lub aby były 
one dłuższe. Okazało się już, że przepisy te, wraz z systemem ich wdrażania, przyczyniają się 
do poprawy bezpieczeństwa drogowego i warunków pracy kierowców, a także do 
zagwarantowania uczciwej konkurencji w całej Unii Europejskiej. Komisja regularnie 
monitoruje harmonijne stosowanie i skuteczność tych przepisów w oparciu o sprawozdania 
sporządzane co dwa lata, regularne kontakty z ekspertami z państw członkowskich, 
przedstawicielami przemysłu i partnerami społecznymi. Komisja nie widzi żadnych podstaw 
do zmiany ostatnio uaktualnionych przepisów, które weszły w życie w kwietniu 2007 r.

                                               
1 Rozporządzenie (EWG) nr 543/69 Rady z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 077 z 29.3.1969, s.49–60).
2 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) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).
Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych 
warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych 
odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG
(Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).


