Kary za odpoczynek w kabinie tira
Utworzono: środa, 24, październik 2018 12:06

Już nie na gorącym uczynku, tylko
nawet 28 dni wstecz kontrolerzy mogą karać za spędzanie 45-godzinnego
odpoczynku w kabinie tira. Uwaga na nowe podejście inspekcji krajów Unii
Europejskiej. Do restrykcyjnej Francji dołączyły też Holandia, Belgia, Anglia, Niemcy,
a nawet Włochy, do których kierowcy często podróżowali, by odpocząć w
samochodzie. Najwyższe kary mogą sięgać nawet 30 tysięcy euro.

Od grudnia 2017 roku na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w krajach unijnych obowiązuje bezwzględny zakaz spędzania w pojeździe
odpoczynków regularnych, tygodniowych. Taka przerwa w pracy trwająca minimum
45 godzin powinna się odbywać w miejscu, gdzie zapewnione są warunki socjalne
na równi z hotelowymi. Do tej pory praktyki były różne, a przewoźnicy kreatywni w
poszukiwaniu rozwiązań kłopotliwego nakazu.
Przewoźnicy mieli do tej pory kilka sposobów na omijanie przepisów. Jednym z nich
było na przykład „przerywanie odpoczynku” poprzez rejestrowanie tzw. innych prac
lub wykonywanie krótkich podjazdów na parkingach. Jeżeli, po sprawdzeniu danych
z tachografu (karty), okazywało się, że skrócony odpoczynek tygodniowy mógł być
odbierany w danym czasie, nie wiązało się to z żadnym naruszeniem.
Znaleziono też inny sposób na ignorowanie przepisów. Kierowcy po prostu
wyjeżdżali z Francji, by odbyć 45 godzin przerwy w pracy. Najczęściej wybieranymi
miejscami były niemieckie i włoskie parkingi, ale także Holandia, Belgia, czy Anglia,
a więc kraje, które nie wprowadziły wówczas do swoich lokalnych przepisów sankcji
za złamanie tej zasady.
Problem pojawił się, gdy do krajów Unii Europejskiej egzekwującej przepisy
nakładające kary za spanie w kabinie podczas regularnego odpoczynku
tygodniowego, dołączyły kolejno Niemcy, Belgia, Holandia, a nawet Włochy.
Do niedawna obowiązywała jeszcze zasada „złapany na gorącym uczynku”, czyli
podczas kontroli kierujący pojazdem faktycznie odbierał godziny wypoczynku w
kabinie. Zasadę tę złamał w marcu br. francuski urzędnik. Zażądał on od kierowcy
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okazania dokumentów potwierdzających jego obecność w hotelu w lutym i marcu i
to w czasie odbierania odpoczynku poza granicami Francji. Zgodnie z danymi z
tachografu odpoczynek miał miejsce w Luksemburgu i Holandii, jednak bez
zaświadczeń zapłaty za hotel.
Zasada 28 dni wstecz spodobała się także w Niemczech. Przykładem ostatniego
nieprzyjemnego wydarzenia dla polskiego przewoźnika jest ukaranie za
nieprzedstawienie dokumentu pokazującego, że kierowca faktycznie spędził
regularny odpoczynek tygodniowy w hotelu na terenie Włoch. 275 euro zapłaci
pracownik, a 1575 właściciel firmy transportowej.
Okazuje się, że obecnie jedynym rozwiązaniem jest ścisła współpraca ze spedycją i
planowanie powrotów do Polski w okresach dwutygodniowych (lub blisko 3
tygodniowych w systemie 3/1). W innym wypadku konieczna jest rezerwacja
miejsca w hotelu. Mimo iż przepisy traktowane są przez samych kierowców jako
utrudnienie w pracy, pamiętajmy, że takie rozwiązania mają na celu podniesienie
bezpieczeństwa na drodze. Koczowanie przez kilka dni w kabinie w upale czy
mrozie, na parkingu, bez odpowiednich warunków socjalnych nie jest równoznaczne
z odpoczynkiem odbieranym w hotelu.
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