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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0632/2010, którą złożył Harald Dittes (Niemcy), w sprawie 
ograniczeń nałożonych rozporządzeniem Rady nr 881/92/EWG oraz 
1072/2009/WE dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ubolewa, że kierowcy ciężarówek, którzy są obywatelami państw trzecich 
i rezydentami długoterminowymi w jednym z państw UE, mogą prowadzić działalność tylko 
wówczas, gdy posiadają świadectwo kierowcy wydane przez przewoźnika unijnego 
dysponującego licencją wspólnotową, i gdy są zatrudniani przez rzeczonego przewoźnika. 
W rezultacie obywatele państw trzecich nie mogą poszukiwać zatrudnienia za pośrednictwem 
agencji pracy czasowej wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Składający petycję ubolewa, że kierowcy ciężarówek, którzy są obywatelami państw trzecich 
i rezydentami długoterminowymi w jednym z państw UE, mogą prowadzić działalność tylko 
wówczas, gdy posiadają świadectwo kierowcy wydane przez przewoźnika unijnego 
dysponującego licencją wspólnotową, i gdy są zatrudniani przez rzeczonego przewoźnika. 
Zarzuca on, że w rezultacie obywatele państw trzecich nie mogą poszukiwać zatrudnienia za 
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.
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Uwagi Komisji dotyczące petycji
Świadectwo kierowcy to dokument poświadczający, że dany kierowca, będący obywatelem 
państwa trzeciego, jest legalnie zatrudniony w Unii Europejskiej. Na mocy art. 3 ust. 1 
rozporządzenia nr 881/921międzynarodowy drogowy przewóz rzeczy wykonywany jest na 
podstawie licencji wspólnotowej wraz ze świadectwem kierowcy, jeżeli kierowca jest 
obywatelem państwa trzeciego. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu świadectwo kierowcy jest 
wydawane przez państwo członkowskie, zgodnie z art. 6, każdemu przewoźnikowi, który:
- jest posiadaczem licencji wspólnotowej;
- legalnie zatrudnia w tym państwie członkowskim kierowców będących obywatelami państw 
trzecich lub w sposób legalny korzysta z usług kierowców będących obywatelami państw 
trzecich pozostających w jego dyspozycji, zgodnie z warunkami zatrudnienia i kształcenia 
zawodowego ustanowionymi w tym samym państwie członkowskim:
- na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz w odpowiednich 
przypadkach,
- na mocy układów zbiorowych, zgodnie z regułami stosowanymi w tym państwie 
członkowskim.

Jeżeli chodzi o wydawanie zaświadczenia dla kierowcy, to art. 6 rzeczonego rozporządzenia 
stanowi, że świadectwo kierowcy jest wydawane przez właściwe organy państwa 
członkowskiego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika na wniosek posiadacza 
licencji wspólnotowej każdemu kierowcy będącemu obywatelem państwa trzeciego, którego 
posiadacz licencji legalnie zatrudnia lub który legalnie pozostaje do jego dyspozycji zgodnie 
z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi oraz odpowiednio, układami 
zbiorowymi, zgodnie z regułami stosowanymi w tym państwie członkowskim i na warunkach 
zatrudnienia i kształcenia zawodowego kierowców stosowanych w tym samym państwie 
członkowskim.

Wniosek

Z przepisów rozporządzenia nr 881/92 wynika, że świadectwo kierowcy wydaje się na 
wniosek przewoźnika, który zatrudnia kierowcę z państwa trzeciego lub do którego 
dyspozycji on pozostaje, nie zaś na wniosek agencji pracy tymczasowej, jak sugeruje 
składający petycję. Zawarte w art. 6 sformułowanie „pozostaje do jego dyspozycji” 
szczególnie odnosi się do przypadku agencji pracy tymczasowej zatrudniającej kierowcę 
i pozostawiającej go następnie do dyspozycji przewoźnika. Ze względu na dotychczasowy 
brak skarg Komisji nie są znane problemy z wydawaniem świadectw kierowców 
przewoźnikom legalnie zatrudniającym kierowców z państw trzecich za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej, jak przewidziano to w przedmiotowym prawodawstwie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku 
drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie 
przez jedno lub więcej państw członkowskich (Dz.U. L 95 z 9.4.1992, s. 1). Od dnia 4 grudnia 2011 r.
rozporządzenie to zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72), które zawiera takie same przepisy w sprawie świadectwa 
kierowcy jak rozporządzenie nr 881/92.
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W odpowiedzi na pismo Komisji składający petycję nadal skarży się na przepisy i chciałby, 
aby uległy one zmianie w sposób umożliwiający wydawanie świadectwa kierowcy nie tylko 
przewoźnikom, ale także agencjom pracy tymczasowej.

Składający petycję nie dostarcza żadnych nowych informacji. Oczywiste jest, że rozumie on 
odpowiednie przepisy ustawodawstwa, ale nie jest z nich zadowolony i chciałby, aby uległy 
one zmianie, pozwalając na zwiększenie elastyczności agencji pracy tymczasowej, 
umożliwiając im zatrudnianie kierowców będących obywatelami krajów spoza UE i 
przyspieszając udostępnianie przewoźnikom takich kierowców. 

Odnośne przepisy zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Ministrów, które 
uznały, że świadectwo kierowcy powinno być wystawiane w celu umożliwienia państwu 
członkowskiemu skutecznego sprawdzenia czy kierowcy z krajów trzecich są legalnie 
zatrudnieni lub pozostają do dyspozycji przewoźnika odpowiedzialnego za daną działalność 
transportową. Celem, jaki przyświeca idei świadectwa kierowcy jest przyczynienie się do 
zagwarantowania sprawiedliwych warunków pracy unijnym kierowcom, a jednym z jej 
elementów jest decyzja ustawodawców o wydawaniu świadectw kierowcy tylko i 
bezpośrednio przewoźnikom.

Komisja nie planuje zatem modyfikować odnośnych przepisów.


