
 

AM\1157477PL.docx  PE621.710v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.6.2018 A8-0204/100 

Poprawka  100 

Ismail Ertug, Mercedes Bresso, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius 

w imieniu grupy S&D 

 

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, przewozów kabotażowych w 

przyjmującym państwie członkowskim lub 

sąsiadujących państwach członkowskich w 

drodze powrotnej do państwa 

członkowskiego siedziby przewoźnika. 

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, z zastrzeżeniem 

obowiązującej umowy przewozu. 

 W terminie, o którym mowa w akapicie 

pierwszym, przewoźnicy mogą wykonywać 

przewozy kabotażowe w danym państwie 

członkowskim, pod warunkiem że ich 

pobyt w tym państwie członkowskim nie 

przekracza 48 godzin od momentu wjazdu 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego. 
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 2a. Po upływie terminu 5 dni, o którym 

mowa w ust. 2 akapit pierwszy, 

przewoźnik nie jest uprawniony do 

wykonywania tym samym pojazdem lub, w 

przypadku zespołu pojazdów, pojazdem 

silnikowym tego zespołu przewozów 

kabotażowych w tych samych 

przyjmujących państwach członkowskich, 

dopóki nie upłyną 72 godziny od powrotu 

danego pojazdu silnikowego do państwa 

członkowskiego siedziby przewoźnika i do 

czasu wykonania przez ten pojazd 

silnikowy nowego przewozu 

międzynarodowego z państwa 

członkowskiego, w którym przewoźnik ma 

siedzibę. 

 2b. Jeżeli pojazd ten nie jest wyposażony 

w inteligentny tachograf, państwa 

członkowskie mogą wymagać wyraźnych 

dowodów, że spełniono uregulowania z 

ust. 2 i 2a.” 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Ze względu na znaczenie uczciwej 

konkurencji na rynku przy ocenie dobrej 

reputacji zarządzających transportem i 

przedsiębiorstw transportowych należy 

brać pod uwagę naruszenia przepisów 

unijnych w tym zakresie. Należy 

odpowiednio doprecyzować powierzone 

Komisji uprawnienia do określenia stopnia 

powagi odnośnych naruszeń. 

(8) Ze względu na znaczenie uczciwej 

konkurencji na rynku przy ocenie dobrej 

reputacji zarządzających transportem i 

przedsiębiorstw transportowych należy 

brać pod uwagę naruszenia przepisów 

unijnych w tym zakresie. Należy 

odpowiednio doprecyzować powierzone 

Komisji uprawnienia do określenia stopnia 

powagi odnośnych naruszeń. 

8a. Aby zagwarantować skuteczne 

stosowanie przepisów o dostępie do 

zawodu przewoźnika drogowego i o 

dostępie do rynku przewozów, europejska 

agencja transportu lądowego powinna być 

odpowiedzialna za kontrolę i 

egzekwowanie przepisów. Powinna także 

zapewnić państwom członkowskim 

wsparcie operacyjne i prawne w zakresie 

egzekwowania przepisów socjalnych i 

przeprowadzania kontroli w całej Europie. 

Europejska agencja transportu lądowego 

powinna być odpowiedzialna za 

monitorowanie europejskiego rejestru 

przewoźników drogowych. 

Or. en 

 


