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29 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oficjalnie 
wystąpi ze struktur Unii Europejskiej. Tzw. „brexit" będzie miał ogromny wpływ na całą 
gospodarkę Unii Europejskiej, a w szczególności na branżę transportu drogowego. 

Dotyczy to m.in. kwestii utrudnień związanych z odprawami celnymi i granicznymi. Wiele 
wskazuje na to, że ogromne zatory pojazdów oczekujących na przeprawę w portach na północy 
Francji, Belgii, Holandii, na południu Zjednoczonego Królestwa oraz terminalach kolejowych 
do Eurotunelu będą nieuniknione. To z kolei wiąże się z częstymi, krótkimi i nieregularnymi 
podjazdami pojazdów oczekujących w długich kolejkach. Nie jest wówczas możliwe 
stosowanie się do przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynków kierowców. 

Dlatego też zwracam się do Pani Komisarz z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 
czasowych odstępstw od stosowania przepisów rozporządzenia (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. 

W naszej opinii służby kontrolne państw członkowskich UE nie powinny nakładać kar 
na kierowców i przewoźników wykonujących przewozy pomiędzy UE a Zjednoczonym 
Królestwem, za naruszenia wskazanych wyżej przepisów, gdyż długość okresów oczekiwania 
na odprawę nie będzie przewidywalna i w żaden sposób zależna od tych podmiotów. 

Liczymy na życzliwe zainteresowanie się tym problemem przez Panią Komisarz, 
a w przypadku wprowadzenia czasowych odstępstw na terenie Unii Europejskiej, liczymy na 
przekazanie przez Komisję Europejską Rządowi Zjednoczonego Królestwa sugestii 
o zastosowanie symetrycznych i równoważnych środków w tym zakresie. Jest to szczególnie 
istotne wobec faktu, iż niezależnie od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, nadal pozostaje ona 
stroną Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe 
przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. 

Liczę, że Pani Komisarz przychyli się do powyższej prośby w celu złagodzenia skutków brexitu 
dla branży przewoźników drogowych i zatrudnionych przez nich kierowców. 
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