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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0711/2012, którą złożył Mariusz Miasko (Polska) w imieniu 
Kancelarii Prawnej Viggen, w sprawie interpretacji niektórych przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE

1. Streszczenie petycji

W imieniu wspomnianej wyżej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w udzielaniu porad 
prawnych przedsiębiorstwom transportowym, składający petycję wyraża wątpliwości 
dotyczące interpretacji niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 
zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Utrzymuje on, 
że trudno jest stwierdzić, którego z dwóch aktów prawnych dotyczy dane odniesienie 
w tekście rozporządzenia, i dlatego wzywa do podjęcia niezbędnych środków w celu 
usunięcia tego defektu.  

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/20091 ustalono wykaz najpoważniejszych 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51).
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naruszeń przepisów UE, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika 
na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia.
Składający petycję twierdzi, że sformułowanie załącznika IV, w szczególności pkt 1 lit. a) i b) 
jest niejednoznaczne i niespójne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 
561/20061, co utrudnia prawidłowe stosowanie prawa UE. 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego 
ustanawia w art. 6 warunki, które muszą spełnić przedsiębiorca i zarządzający transportem, 
aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji. Najpoważniejsze naruszenia 
wymienione w załączniku IV do tego rozporządzenia odnoszą się do różnych aktów 
ustawodawczych UE w dziedzinie transportu drogowego. Akty te nie zostały bezpośrednio 
wymienione w załączniku ani w tekście rozporządzenia. 
Jednakże na podstawie sformułowania pkt 1 lit. a) i b) załącznika IV przyjmuje się, że 
naruszenia odnoszą się do odpowiednich postanowień rozporządzenia (WE) nr 561/2006 
dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz okresów odpoczynku. 

W istocie, jeśli nawet sformułowania użyte w załączniku IV pkt 1 lit. a) i b) nie zachowują 
dokładnych terminów użytych w art. 6 ust. 1–3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, użyte 
terminy należy odczytywać w kontekście wymienionych ustępów. Dlatego też należy przyjąć, 
że wyrażenie użyte w załączniku IV pkt 1 lit. a), tzn. „sześciodniowy” okres prowadzenia 
pojazdu oznacza tygodniowy czas prowadzenia pojazdu wynoszący maksymalnie 56 godzin, 
a „czternastodniowy” okres prowadzenia pojazdu dotyczy łącznego czasu prowadzenia 
pojazdu nieprzekraczającego 90 godzin w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Przekroczenie 
któregokolwiek z dwóch powyższych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25% 
należy zatem obliczać w oparciu o limit 56 lub 90 godzin. 

Podobnie maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu w załączniku IV pkt 1 lit. b) odnosi 
się do dziennego czasu prowadzenia pojazdu nieprzekraczającego 9 godzin (lub 10 godzin nie 
częściej niż dwa razy w tygodniu), a nie do części dziennego czasu prowadzenie pojazdu, po 
którym kierowcy przysługuje obowiązkowa przerwa, jaką kierowca musi zrobić po okresie 
prowadzenia pojazdu nie dłuższym niż 4,5 godziny. Powyższe wynika z definicji dziennego 
czasu prowadzenia pojazdu podanej w art. 4 lit. k) rozporządzenia (WE) nr 561/2006, według 
której „dzienny czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od 
zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego 
okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem 
odpoczynku. 

Jedynym nowym elementem w załączniku IV pkt 1 lit. b), który nie występuje 
w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, jest czas odpoczynku trwającego nieprzerwanie 
przynajmniej 4,5 godziny, niezachowanie którego w połączeniu z przekroczeniem o co 
najmniej 50% maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, objęte jest kategorią 
najpoważniejszego naruszenia. Jeżeli kierowca zachowuje czas odpoczynku trwający 
nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia 

                                               
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).
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pojazdu o co najmniej 50% nie powinno być uznawane za najpoważniejsze naruszenie.    

Podsumowanie

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ustalono wykaz najpoważniejszych 
naruszeń, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji. Naruszenia te zostały określone w 
odniesieniu do przepisów ustanowionych w różnych aktach prawa UE w dziedzinie transportu 
i należy je odczytywać w kontekście tych przepisów. W szczególności dotyczy to naruszeń 
prawa dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz okresów odpoczynku, o których 
mowa w pkt 1 tego załącznika, i które wyraźnie odnoszą się do odpowiednich definicji 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006.  


