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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1572/2009, którą złożył G.M. (Włochy) w sprawie wniosku dotyczącego 
zmiany rozporządzenia nr 2006/561/WE w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawił szczegółowe wnioski w sprawie wprowadzenia zmian lub 
uściśleń w tekstach legislacyjnych. Najwyraźniej uważa on, że obecna wersja umożliwia 
pracodawcom zatrudniającym kierowców ciężarówek narzucanie im zbyt długich okresów 
pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 i dyrektywa 2006/22/WE1 zostały przyjęte przez 
Parlament Europejski i Radę w dniu 15 marca 2006 r. po 5 latach negocjacji. Ulepszają one 
organizację pracy kierowców zawodowych (przewożących towary i osoby), a także 

                                               
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) 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 (EWG) 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).
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ustanawiają kontrole. Nie wprowadzają one całkowicie nowych przepisów w dziedzinie 
transportu drogowego, ale mają na celu wyjaśnienie i zaktualizowanie 20-letniego prawa 
dotyczącego czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku kierowców zawodowych
oraz zapewnienie bardziej skutecznego i jednolitego wdrażania w całej Europie. 
Podsumowując, prawodawstwo to stanowi istotną korzyść socjalną dla kierowców 
zawodowych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz do zapewnienia 
uczciwej konkurencji. Rozporządzenie w sprawie czasu prowadzenia pojazdów uzupełnia 
dyrektywa 2002/15/WE1, która ustanawia minimalne wymogi w odniesieniu do
maksymalnego tygodniowego czasu pracy, przerw i pracy w porze nocnej. 

Po pierwsze, składający petycję domaga się, by dyrektywa 2002/15/WE regulowała
maksymalny dobowy czas pracy. Taki zapis byłby nadmierny i zbędnie normatywny, a zatem 
prawodawca, ze względów proporcjonalności, postanowił ustanowić maksymalny wymiar 
czasu pracy na tydzień. 

Składający petycję występuje też o to, by czas spędzony przez zmiennika siedzącego obok 
kierowcy prowadzącego pojazd, który zgodnie z dyrektywą 2002/15/WE definiowany jest 
jako „gotowość”, był w pełni wliczany do czasu pracy i opłacany. W tym kontekście należy 
zauważyć, że bez względu na definicje UE, ustalenia płacowe związane z pracą nie wchodzą 
w zakres bezpośrednich kompetencji UE, a leżą w gestii władz krajowych.

Następnie składający petycję zwraca się o dokonanie zmiany przepisów w taki sposób, by 
maksymalny dobowy czas pracy w wymiarze 9 (lub 10) godzin odnosił się do okresu 24-
godzinnego, a nie do okresu między dwoma okresami odpoczynku, jak to ma miejsce 
obecnie. Prawodawca wybrał tę drugą opcję, tak aby w interesie kierowców zapewnić 
większą elastyczność przepisów. 

Z drugiej strony składający petycję sprzeciwia się możliwości skrócenia dobowego okresu 
odpoczynku w wymiarze 9 godzin. Prawodawca wprowadził tę możliwość, aby zapewnić 
pewną elastyczność w tym sektorze bez stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa 
drogowego. 

Wreszcie składający petycję utrzymuje, że w rozporządzeniu należy ustanowić wymóg 
tworzenia przez przedsiębiorstwa transportowe harmonogramów tygodniowego okresu 
odpoczynku kierowców w ich domach, chyba że realizacja danego zlecenia trwa dłużej niż 7 
dni. Prawodawca uznał za wskazane wprowadzenie możliwości swobodnego dysponowania 
przez kierowców ich okresem odpoczynku, nie precyzując, gdzie dokładnie powinien 
przebywać kierowca w trakcie tygodniowego okresu odpoczynku.

Należy zauważyć, że prawodawstwo to ustanawia wymogi minimalne, zaś bardziej korzystne 
warunki mogą być stosowane przez państwa członkowskie lub w oparciu o indywidualne 
bądź zbiorowe umowy o pracę.

                                               
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).
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Kiedy przepisy socjalne w dziedzinie transportu drogowego zostały wreszcie przyjęte w roku 
2002 i 2006, prawodawca zastosował podejście proporcjonalne po przeprowadzeniu szeroko 
zakrojonej debaty na temat różnych aspektów, uwzględniając uczciwą i skuteczną 
konkurencję oraz istniejące ramy socjalne. Komisja monitoruje prawidłowe stosowanie tych 
przepisów, które weszły w życie w 2007 roku. Regularne sprawozdania, w których 
dokonywana jest ocena skuteczności owych przepisów i przedstawiane są opinie z obu stron 
sektora, publikuje się każdego roku. Ponadto jednolite stosowanie tych przepisów w całej UE 
zapewnia się między innymi w oparciu o proces komitologii, w ramach którego partnerzy 
społeczni mają status obserwatora.


