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28.6.2018 A8-0204/95 

Poprawka  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Obecnie państwa członkowskie 

mogą uzależnić dostęp do zawodu 

przewoźnika drogowego od dodatkowych 

wymagań poza określonymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. 

Możliwość ta nie okazała się konieczna w 

celu zaspokojenia naglących potrzeb i 

doprowadziła do rozbieżności w dostępie. 

Należy ją zatem znieść. 

(3) Obecnie państwa członkowskie 

mogą uzależnić dostęp do zawodu 

przewoźnika drogowego od dodatkowych 

wymagań poza określonymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. 

Or. en 
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Poprawka  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Przepisy dotyczące transportu 

krajowego realizowanego na zasadzie 

tymczasowości przez przewoźników 

niemających siedziby w przyjmującym 

państwie członkowskim („kabotaż”) 

powinny być jasne, proste i łatwe do 

wyegzekwowania, zasadniczo 

podtrzymując osiągnięty do tej pory 

poziom liberalizacji. 

(13) Przepisy dotyczące transportu 

krajowego realizowanego na zasadzie 

tymczasowości przez przewoźników 

niemających siedziby w przyjmującym 

państwie członkowskim („kabotaż”) 

powinny być jasne, proste i łatwe do 

wyegzekwowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

To właśnie obecny poziom liberalizacji stworzył warunki dla rozwoju dumpingu socjalnego i nieuczciwej 

konkurencji w sektorze transportu drogowego. W celu zwalczania zaniżania wynagrodzeń oraz 

zakończenia uśmiercania przedsiębiorstw transportu drogowego w krajach o wysokim poziomie 

wynagrodzeń i dobrych warunkach socjalnych należy naprawić ten błąd, a nie powielać go. 



 

AM\1157523PL.docx  PE621.710v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

28.6.2018 A8-0204/97 

Poprawka  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli i wyeliminowania niepewności, 

należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym, a liczba dni, w czasie 

których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać ograniczona. 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli i wyeliminowania niepewności 

ograniczenia dotyczące liczby przewozów 

kabotażowych wykonywanych po 

przewozie międzynarodowym należy 

zminimalizować do 2 dni. Okres 

oczekiwania między obowiązkowym 

powrotem do kraju pochodzenia a 

kolejnym nowym zamówieniem wynoszący 

7 dni powinien być obowiązkowy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kabotaż jest głównym czynnikiem rozwoju dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji w sektorze 

transportu drogowego. Aby położyć temu kres, kabotaż musi zostać ograniczony do minimum, 

dopilnowując, by samochody ciężarowe nie kursowały bez ładunku. 
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28.6.2018 A8-0204/98 

Poprawka  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) w art. 3 skreśla się ust. 2; skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie można wykluczyć możliwości zachowania dodatkowych wymagań krajowych – pod warunkiem że są 

one proporcjonalne i niedyskryminujące – mając na uwadze specyfikę rynków wewnętrznych 

poszczególnych państw członkowskich, ponieważ rynki takie często charakteryzują się nadmierną podażą, 

a większość przedsiębiorstw prowadzi działalność w obrębie rynków krajowych. Zmiana ta jest 

koniecznie związana z konkretną zmianą, pomijającą drugie zdanie motywu 3 wniosku. 
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Poprawka  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego do 

przyjmującego państwa członkowskiego 

przewoźnicy drogowi, o których mowa 

w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania 

tym samym pojazdem lub, w przypadku 

zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 

tego pojazdu, przewozów kabotażowych w 

przyjmującym państwie członkowskim lub 

sąsiadujących państwach członkowskich. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce 

w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym.; 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego do 

przyjmującego państwa członkowskiego 

przewoźnicy drogowi, o których mowa 

w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania 

tym samym pojazdem lub, w przypadku 

zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 

tego pojazdu, transportów kabotażowych 

w przyjmującym państwie członkowskim 

lub sąsiadujących państwach 

członkowskich. Ostatni rozładunek rzeczy 

w trakcie przewozu kabotażowego ma 

miejsce w ciągu 2 dni od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach dostawy rzeczy w 

przychodzącym ruchu międzynarodowym, 

z zachowaniem obowiązkowego okresu 

oczekiwania między obowiązkowym 

powrotem do miejsca pochodzenia a 

kolejnym nowym zamówieniem 

wynoszącym 7 dni. 

Or. en 

(Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009) 
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Uzasadnienie 

Kabotaż jest głównym czynnikiem rozwoju dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji w sektorze 

transportu drogowego. Aby położyć temu kres, kabotaż musi zostać ograniczony do minimum, 

dopilnowując, by samochody ciężarowe nie kursowały bez ładunku. 

 


