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22.3.2019 A8-0204/165

Poprawka 165
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

1b) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W przypadku przewozu z państwa 
członkowskiego do państwa trzeciego 
i w odwrotnym kierunku niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie do części 
przejazdu na terytorium dowolnego 
państwa członkowskiego, przez które 
odbywa się tranzyt. Rozporządzenie nie ma 
zastosowania do tej części przejazdu na 
terytorium państwa członkowskiego 
załadunku lub rozładunku, jeśli nie została 
zawarta niezbędna umowa między 
Wspólnotą a danym państwem trzecim.”;

„2. W przypadku przewozu z państwa 
członkowskiego do państwa trzeciego 
i w odwrotnym kierunku niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie do części 
przejazdu na terytorium dowolnego 
państwa członkowskiego, przez które 
odbywa się tranzyt. Ten przejazd 
tranzytowy wyłącza się jednak z zakresu 
stosowania dyrektywy w sprawie 
delegowania pracowników. 
Rozporządzenie nie ma zastosowania do tej 
części przejazdu na terytorium państwa 
członkowskiego załadunku lub rozładunku, 
jeśli nie została zawarta niezbędna umowa 
między Wspólnotą a danym państwem 
trzecim.”;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/166

Poprawka 166
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 1 – ustęp 5 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

1c) ust. 5 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c) przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, 
których dopuszczalna masa całkowita, 
włącznie z dopuszczalną masą całkowitą 
przyczep, nie przekracza 3,5 tony;

c) przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, 
których dopuszczalna masa całkowita, 
łącznie z przyczepami, nie przekracza 2,4 
tony;
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22.3.2019 A8-0204/167

Poprawka 167
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 2 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 2 dodaje się literę 
w brzmieniu: 
7a. „tranzyt” oznacza przejazd pojazdu z 
ładunkiem przez jedno lub więcej państw 
członkowskich lub państw trzecich, w 
przypadku gdy miejsce wyjazdu i miejsce 
przyjazdu nie znajduje się w tych 
państwach członkowskich ani państwach 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja jest potrzebna w celu ustanowienia zasad delegowania kierowców w 
COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Poprawka 168
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w ust. 1 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„ba) wykonuje przewozy 
międzynarodowe z wykorzystaniem 
pojazdów wyposażonych w inteligentne 
tachografy, jak określono w art. 3 i 
rozdziale II rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
165/20141a.”;
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 
dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie 
tachografów stosowanych w transporcie 
drogowym i uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 
urządzeń rejestrujących stosowanych w 
transporcie drogowym oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 
28.2.2014, s. 1).

Or. en



AM\1180733PL.docx PE621.710v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.3.2019 A8-0204/169

Poprawka 169
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 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. 
Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 
przewozu kabotażowego ma miejsce w 
ciągu 3 dni od ostatniego rozładunku w 
przyjmującym państwie członkowskim w 
ramach dostawy rzeczy w przychodzącym 
ruchu międzynarodowym, pod warunkiem 
istnienia mającej zastosowanie umowy 
przewozu;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Poprawka 170
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Po upływie okresu 3 dni, o którym 
mowa w ust. 2, przewoźnicy nie są 
uprawnieni do wykonywania tym samym 
pojazdem lub, w przypadku zespołu 
pojazdów, pojazdem silnikowym tego 
zespołu przewozów kabotażowych w tym 
samym przyjmującym państwie 
członkowskim w ciągu 60 godzin po 
powrocie do państwa członkowskiego 
siedziby przewoźnika i do czasu 
wykonania nowego przewozu 
międzynarodowego z państwa 
członkowskiego, w którym 
przedsiębiorstwo ma siedzibę.”;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Poprawka 171
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 c
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dowody, o których mowa w ust. 3, są 
przedstawiane lub przesyłane na żądanie 
upoważnionemu funkcjonariuszowi służb 
kontrolnych przyjmującego państwa 
członkowskiego i w czasie trwania kontroli 
drogowej. Mogą one być przedstawiane 
lub przesyłane w formie elektronicznej, w 
podlegającej zmianie ustrukturyzowanej 
formie, którą można bezpośrednio 
wykorzystywać do przechowywania i 
przetwarzania za pomocą komputerów, 
jak np. eCMR.* Podczas kontroli drogowej 
kierowca musi mieć możliwość 
skontaktowania się z siedzibą główną, 
zarządzającym transportem lub inną osobą 
lub podmiotem, który może dostarczyć mu 
dowód, o którym mowa w ust. 3.

4a. Dowody, o których mowa w ust. 3, są 
przedstawiane lub przesyłane na żądanie 
upoważnionemu funkcjonariuszowi służb 
kontrolnych przyjmującego państwa 
członkowskiego i w czasie trwania kontroli 
drogowej. Państwa członkowskie 
akceptują fakt, że takie dowody mogą być 
przedstawione lub przesłane w formie 
elektronicznej, z zastosowaniem 
ustrukturyzowanego i edytowalnego 
formatu, który można przechowywać i 
przetwarzać na komputerze, np. w formie 
elektronicznego listu przewozowego na 
podstawie Konwencji o umowie 
międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów (eCMR). Podczas kontroli 
drogowej kierowca musi mieć możliwość 
skontaktowania się z siedzibą główną, 
zarządzającym transportem lub inną osobą 
lub podmiotem, który może dostarczyć mu 
dowód, o którym mowa w ust. 3.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/172

Poprawka 172
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 9 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 9 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ea) wynagrodzenia i corocznego 
płatnego urlopu, jak określono w art. 3 
ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) dyrektywy 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady1a.
__________________
1a Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
(Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Poprawka 173
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 7
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 10 a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole Inteligentne egzekwowanie

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Poprawka 174
Karima Delli
w imieniu Komisji Transportu i Turystyki

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 7
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 10 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
organizuje kontrole w taki sposób, aby od 
dnia 1 stycznia 2020 r. w każdym roku 
kalendarzowym kontrolować co najmniej 
2 % wszystkich przewozów kabotażowych 
wykonywanych na ich terytorium. Od dnia 
1 stycznia 2022 r. odsetek ten zwiększony 
zostaje do co najmniej 3 %. Podstawą do 
obliczania przedmiotowego odsetka są 
łączne przewozy kabotażowe w danym 
państwie członkowskim, w 
tonokilometrach w roku t-2, zgodnie z 
danymi Eurostatu.

1. Z myślą o lepszym egzekwowaniu 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozdziale państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie na swoim 
terytorium spójnej krajowej strategii 
egzekwowania przepisów. Strategia ta 
koncentruje się na przedsiębiorstwach o 
wysokim stopniu ryzyka, o których mowa 
w art. 9 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/22/WE1a.

__________________
1a Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie minimalnych 
warunków wykonania rozporządzeń Rady 
(EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 
dotyczących przepisów socjalnych 
odnoszących się do działalności w 
transporcie drogowym (Dz.U. L 102 z 
11.4.2006, s. 35).

Or. en


