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Poprawka  25 

Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Przewodniczący Komisji 

Europejskiej Jean-Claude Juncker w 

orędziu o stanie Unii Europejskiej w 2017 

r. wspomniał o przewidywanym 

utworzeniu Europejskiego Urzędu ds. 

Pracy. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

skreśla się 
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dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

ton poprzez określenie wspólnych zasad, a 

tym samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i odpowiedniej 

zdolności finansowej. 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. 
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wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

ton poprzez określenie wspólnych zasad, a 

tym samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i odpowiedniej 

zdolności finansowej. 

Or. nl 

 

Poprawka  28 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 
przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

ton poprzez określenie wspólnych zasad, a 

tym samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw wciąż 

rośnie, w szczególności na krajowym 

rynku transportowym, ze względu na 

wykorzystanie lekkich pojazdów 

użytkowych w miastach i na krótszych 

trasach. Niemniej w odniesieniu do takich 

przedsiębiorstw wykonujących przewozy 

międzynarodowe należy nadać 

obowiązkowy charakter wymogom 

dotyczącym rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej. 

Zapewni to uczciwszą konkurencję na 

rynku wewnętrznym bez nakładania 

niepotrzebnych obciążeń 

administracyjnych i finansowych na 

przewoźników, w szczególności na MŚP. 
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skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej. 

Or. nl 

 

Poprawka  29 

Mara Bizzotto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i odpowiedniej 

zdolności finansowej. 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji przedmiotowego 

segmentu rynku przez określenie 

wspólnych zasad, należy w sposób 

proporcjonalny i niedyskryminacyjny 

rozszerzyć wszystkie wymogi dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego również na przedsiębiorców 

wykonujących przewozy wyłącznie 

pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

lub zespołami pojazdów 

nieprzekraczającymi tego limitu. 
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Poprawka  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 
między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej. 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad oraz 

zagwarantować uczciwą i sprawiedliwą 

konkurencję między wszystkimi 

przewoźnikami z tego sektora, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej w 

odniesieniu do wszystkich pojazdów 

wykorzystywanych do międzynarodowego 

transportu drogowego i przewozów 

kabotażowych, niezależnie od masy. 
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Poprawka  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i odpowiedniej 

zdolności finansowej. 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw wciąż 

rośnie. W związku z tym kilka państw 

członkowskich postanowiło stosować do 

tych przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

w transporcie międzynarodowym poprzez 

określenie wspólnych zasad, a tym samym 

zbliżyć warunki konkurencji między 

wszystkimi przewoźnikami, należy 

jednakowo stosować wymogi dotyczące 

wykonywania zawodu przewoźnika 

drogowego. 

Or. en 
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Poprawka  32 

Georges Bach 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i odpowiedniej 

zdolności finansowej. 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

nadać obowiązkowy charakter wymogom 

dotyczącym dostępu do zawodu w 

odniesieniu do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej wynoszącej od 2,4 do 3,5 

tony w transporcie międzynarodowym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Lekkie pojazdy użytkowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, o masie 

całkowitej wynoszącej od 2,4 do 3,5 tony, są zostają objęte zakresem rozporządzenia w celu 
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zapewnienia równych warunków działania w odniesieniu do pojazdów ciężkich i lekkich 

pojazdów użytkowych. Z tego względu wszystkie cztery wymogi powinny mieć zastosowanie 

do przewoźników, jeżeli mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. 

 

Poprawka  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej. 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej w 

odniesieniu do przedsiębiorstw 

prowadzących działalność przewozową na 

rynku międzynarodowym. 
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Or. fr 

 

Poprawka  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

zapewnić minimalny poziom 

profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej. 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 

stanowi inaczej, przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu. 

Liczba takich przedsiębiorstw, 

prowadzących działalność zarówno w 

zakresie transportu krajowego, jak i 

międzynarodowego, wciąż rośnie. W 

związku z tym kilka państw członkowskich 

postanowiło stosować do tych 

przedsiębiorstw przepisy dotyczące 

dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego, przewidziane w 

rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009. Aby 

sprecyzować zakres tego rozporządzenia i 

uniknąć luk, a także zapewnić minimalny 

poziom profesjonalizacji segmentu rynku 

wykorzystującego pojazdy o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

poprzez określenie wspólnych zasad, a tym 

samym zbliżyć warunki konkurencji 

między wszystkimi przewoźnikami, należy 

skreślić ten przepis i nadać obowiązkowy 

charakter wymogom dotyczącym 

rzeczywistej i stałej siedziby i 

odpowiedniej zdolności finansowej. 

Or. en 
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Poprawka  35 

Mara Bizzotto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) W odniesieniu do wymogu 

zdolności finansowej przedsiębiorców 

wykonujących zawód przewoźnika 

drogowego transportu rzeczy wyłącznie 

pojazdami silnikowymi o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

ton lub zespołami pojazdów 

nieprzekraczającymi tego limitu należy 

uwzględnić, poza liczbą pojazdów, również 

zasadę proporcjonalności związaną z 

wielkością przedsiębiorstwa. 

Or. it 

 

Poprawka  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) W ocenie skutków Komisja 

szacuje, że w latach 2020–2035 

oszczędności dla przedsiębiorstw mogą 

wynieść od 2,7 do 5,2 mld EUR. 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 
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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. nl 

 

Poprawka  38 

Helga Stevens 

 

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) Państwa członkowskie mogą 

uzależnić dostęp do zawodu przewoźnika 

drogowego od dodatkowych wymagań 

poza określonymi w rozporządzeniu (WE) 

nr 1071/2009. 

Or. nl 

 

Poprawka  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Obecnie państwa członkowskie (3) Państwa członkowskie mogą 
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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. 

uzależnić dostęp do zawodu przewoźnika 

drogowego od dodatkowych wymagań 

poza określonymi w rozporządzeniu (WE) 

nr 1071/2009. Możliwość ta jest konieczna 

dla zapewnienia równych warunków 

działania i wspólnych norm we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Mara Bizzotto 

 

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. 

Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość dalszego wprowadzania 

dodatkowych proporcjonalnych i 

niedyskryminacyjnych wymogów, 

uwzględniających specyfikę danego rynku 

krajowego. 

Or. it 

 

Poprawka  41 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Choć sektor transportu drogowego 

w UE zapewnia bezpośrednio 5 mln 

miejsc pracy i przynosi blisko 2 % PKB, w 

Unii występuje niedobór kierowców 
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zawodowych. Aby ułatwić młodym 

ludziom dostęp do zawodu oraz utrzymać 

istniejących pracowników, zwłaszcza w 

przypadku MŚP, należy położyć 

dumpingowi dotyczącemu warunków 

zatrudnienia w tym sektorze 

wynikającemu z międzynarodowej 

konkurencji w zakresie kosztów płac oraz 

osiągnąć w miarę możliwości równe 

wynagrodzenie za taką samą pracę w 

międzynarodowym transporcie drogowym. 

Or. nl 

 

Poprawka  42 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Ocena rozporządzeń (WE) nr 

1071/2009 i (WE) nr 1072/2009 wykazała, 

że niepotrzebne obciążenia 

administracyjne i regulacyjne dotykają 

zarówno instytucji publicznych, jak i 

przewoźników. Wyjaśnienie zasad i dalsze 

uproszczenia administracyjne zgodne z 

celami REFIT są niezbędne dla 

zapewnienia konkurencyjności i 

wydajności sektora transportu. W tym 

celu należy nadal wspierać i 

wykorzystywać postęp technologiczny. 

Or. nl 

 

Poprawka  43 

Mara Bizzotto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Podkreśla, że obecne unijne 

przepisy socjalne w transporcie drogowym 

sprzyjają dumpingowi socjalnemu, 

niekontrolowanej delokalizacji i ogólnie 

szerzeniu się nielegalnych praktyk 

prowadzących do nieuczciwej konkurencji 

w sektorze, takich jak nielegalny kabotaż 

lub tworzenie firm przykrywek. Państwa 

członkowskie powinny mieć zatem 

możliwość podejmowania działań w celu 

zagwarantowania, że przewoźnicy 

drogowi mający siedzibę na ich terytorium 

faktycznie i w sposób ciągły są na nim 

obecni oraz prowadzą działalność z tego 

terytorium. W związku z powyższym 

konieczne jest doprecyzowanie przepisów 

dotyczących istnienia rzeczywistej i stałej 

siedziby, zintensyfikowanie kontroli i 

zwalczanie nieuczciwych praktyk, które 

zagrażają całemu sektorowi, zarówno we 

Włoszech, jak i w Europie. 

Or. it 

 

Poprawka  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa, w 

tym bezpośrednio wystawiają faktury 

klientom, lub – w przypadku systemu 

obejmującego jednostki zależne – 

fakturowanie powinna wykonywać w 

stopniu proporcjonalnym jednostka 

dominująca. W związku z powyższym 

oraz w świetle zdobytych doświadczeń, 
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konieczne jest doprecyzowanie przepisów 

dotyczących istnienia rzeczywistej i stałej 

siedziby, a także systemu fakturowania 

bezpośredniego z beneficjentem 

zapewnionego systemu, aby zapewnić 

proporcjonalne przenoszenie zysków, 

uniknąć fakturowania poniżej wartości w 

państwie członkowskim świadczącym 

usługę oraz zaniżania płac pracowników 

w tym państwie członkowskim. 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń konieczne jest 

doprecyzowanie i wzmocnienie przepisów 

zawartych w art. 5 rozporządzenia (WE) 

nr 1071/2009 dotyczących istnienia 

rzeczywistej i stałej siedziby, by 

przeciwdziałać zakładaniu tzw. firm 

przykrywek. 

Or. fr 

 

Poprawka  46 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby w 

związku z utrzymującą się, a nawet 

rosnącą nielegalną praktyką firm 

przykrywek. 

Or. nl 

 

Poprawka  47 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby, by 

położyć kres funkcjonowaniu tzw. firm 

przykrywek. 

Or. nl 

 

Poprawka  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby, a 

tym samym położenie kresu 

funkcjonowaniu tzw. firm przykrywek. 

Or. fr 

 

Poprawka  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. 

(4) Konieczne jest zagwarantowanie, 

że przewoźnicy drogowi mający siedzibę w 

danym państwie członkowskim faktycznie 

i w sposób ciągły są w nim obecni oraz 

prowadzą działalność z tego państwa. W 

związku z powyższym oraz w świetle 

zdobytych doświadczeń, konieczne jest 

doprecyzowanie przepisów dotyczących 

istnienia rzeczywistej i stałej siedziby. W 

tym celu odpowiednie przepisy niniejszego 

rozporządzenia należy dostosować do 

przepisów w innych aktach 

ustawodawczych odnoszących się do 

rzeczywistej i stałej siedziby, takich jak 

art. 4 dyrektywy 2014/67/WE. 

Or. en 
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Poprawka  50 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Istnienie firm przykrywek i 

fikcyjnego samozatrudnienia w sektorze 

transportu zakłóca właściwe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 

jednocześnie powoduje pogorszenie 

warunków pracy. Należy zdecydowanie 

zwalczać te nielegalne praktyki, które 

stosowane są co prawda przez mniejszość 

operatorów, ale szkodzą wizerunkowi 

sektora, gdyż oznaczają niezgodne z 

prawem obniżanie kosztów pracy i nie 

zapewniają właściwego przestrzegania 

norm pracy. Uznano jednak, że różnice w 

zakresie wynagrodzeń, wynikające z 

gospodarczych i społecznych różnic 

między państwami członkowskimi, nie 

stanowią w żadnej mierze naruszenia 

prawa, nieuczciwej konkurencji, zakłóceń 

na rynku ani dumpingu socjalnego. 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Istnienie firm przykrywek i 

fikcyjnego samozatrudnienia w sektorze 

transportu zakłóca właściwe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a 

jednocześnie powoduje pogorszenie 

warunków pracy. Należy zdecydowanie 

zwalczać te nielegalne praktyki, które 

stosowane są co prawda przez mniejszość 

operatorów, ale szkodzą wizerunkowi 
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sektora, gdyż oznaczają niezgodne z 

prawem obniżanie kosztów pracy i nie 

zapewniają właściwego przestrzegania 

norm pracy. 

Or. nl 

 

Poprawka  52 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Swoboda przedsiębiorczości 

stanowi kamień węgielny rynku 

wewnętrznego. Nielegalne praktyki firm 

przykrywek zagrażają jednak jego 

funkcjonowaniu i trwałości. Ocena 

pokazała wyraźną potrzebę bardziej 

przejrzystych wymogów dotyczących 

zakładania przedsiębiorstw, wzmożonej 

kontroli i egzekwowania oraz lepszej 

współpracy między państwami 

członkowskimi. UE musi zintensyfikować 

walkę z oszustwami i nieuczciwą 

konkurencją w celu zapewnienia równych 

warunków działania. 

Or. nl 

 

Poprawka  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Istnienie tzw. firm przykrywek i 

fikcyjnego samozatrudnienia w sektorze 

transportu zakłóca właściwe 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 

powoduje pogorszenie warunków pracy. 
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Należy zdecydowanie zwalczać te 

nielegalne praktyki, które są wprawdzie 

stosowane przez niewielu przewoźników, 

ale szkodzą wizerunkowi sektora, gdyż 

oznaczają niezgodne z prawem obniżanie 

kosztów pracy i nie zapewniają 

przestrzegania prawa pracy. 

Or. fr 

 

Poprawka  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Należyte funkcjonowanie 

europejskiego rynku drogowego 

transportu rzeczy wymaga rozwiązania 

problemu firm przykrywek. W związku z 

tym konieczne są stanowcze działania 

mające na celu położenie kresu tym 

praktykom, w tym zacieśnienie 

współpracy, wspólne kontrole, 

ustanawianie celów i wymiana 

najlepszych praktyk między państwami 

członkowskimi. 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) Sektor transportu drogowego stoi 

obecnie w obliczu deficytu zawodowych 

kierowców, zwłaszcza osób młodych i 
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kobiet. Należy koniecznie podjąć 

dodatkowe działania mające na celu 

ułatwienie młodym osobom i kobietom 

dostępu do rynku i sprawienie, by stał się 

dla nich bardziej atrakcyjny, a 

jednocześnie zatrzymanie kierowców 

obecnie zatrudnionych w sektorze. W tym 

celu trzeba ograniczyć możliwości 

wykonywania oszukańczej pracy i 

niepewne formy zatrudnienia, podejmując 

starania ukierunkowane na zwalczanie 

nadużywania umów o pracę na czas 

określony, wykorzystywania statusu 

stażysty jako zamiennika standardowych 

umów o pracę oraz fikcyjnego 

samozatrudnienia. 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na warunki uczciwej 

konkurencji na rynku drogowego 

transportu rzeczy, do punktów istotnych 

przy ocenie dobrej reputacji należy dodać 

poważne naruszenia krajowych przepisów 

podatkowych. 

(6) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na warunki uczciwej 

konkurencji na rynku drogowego 

transportu rzeczy, do punktów istotnych 

przy ocenie dobrej reputacji należy dodać 

poważne naruszenia krajowych przepisów 

podatkowych, które powinny także 

podlegać odstraszającym sankcjom o 

wysokości proporcjonalnej do 

stwierdzonego naruszenia przepisów. 

Or. fr 

 

Poprawka  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia 

unijnych przepisów dotyczących 

delegowania pracowników i prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych. 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników i prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych. 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników, kabotażu i prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych. 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Robert Rochefort 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników i prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych. 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników, kabotażu i prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych. 

Or. fr 

 

Poprawka  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników i prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych. 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników, kabotażu i prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych. 

Or. fr 

 

Poprawka  61 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 
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transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników i prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych. 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników, kabotażu i prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych. 

Or. nl 

 

Poprawka  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać poważne naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników i prawa właściwego dla 

zobowiązań umownych. 

(7) Ze względu na ich potencjał 

znacznego wpływu na rynek drogowego 

transportu rzeczy, a także ochrony 

socjalnej pracowników, do punktów 

istotnych przy ocenie dobrej reputacji 

należy dodać naruszenia unijnych 

przepisów dotyczących delegowania 

pracowników i kabotażu oraz prawa 

właściwego dla zobowiązań umownych. 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Unijne przepisy dotyczące 

delegowania pracowników opracowano z 

myślą o pracownikach, którzy fizycznie 

przemieszczają się na określony czas do 

innego państwa członkowskiego, niż 

państwo, w którym zwykle wykonują 
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pracę. Z uwagi na mobilność 

pracowników należących do sektora 

drogowego transportu rzeczy należy 

uelastycznić wymogi administracyjne, 

które muszą spełniać przedsiębiorstwa z 

tego sektora. W związku z tym należy 

zwolnić te przedsiębiorstwa z wymogu 

oceny dobrej reputacji. 

Or. es 

 

Poprawka  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 oraz w 

odniesieniu do pracowników, których to 

dotyczy. Należy odpowiednio 

doprecyzować powierzone Komisji 

uprawnienia do określenia stopnia powagi 

odnośnych naruszeń. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

skreśla się 
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dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

pojazdów przekraczające ten limit. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

pojazdów przekraczające ten limit. 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Coraz częstsze wykorzystywanie w transporcie międzynarodowym pojazdów lekkich nie 

uzasadnia takiego specjalnego traktowania, jeżeli chcemy osiągnąć cel, którym jest lepsza 

kontrola. 

 

Poprawka  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

pojazdów przekraczające ten limit. 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć wystarczającą, minimalną 

zdolność finansową, aby zagwarantować, 

że dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów oraz są w stanie spełnić 

zobowiązania dotyczące płac pracowników 

zatrudnionych w sektorze i ich składek na 

ubezpieczenie społeczne. Ponieważ jednak 

przewozy te mają na ogół ograniczony 

zasięg, odpowiednie wymogi powinny być 

mniej rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

pojazdów przekraczające ten limit. 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Robert Rochefort 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

pojazdów przekraczające ten limit. 

(10) W celu niedopuszczenia do 

zakłócenia konkurencji i uwzględnienia 

zmian, jakim ulega międzynarodowa 

działalność transportowa prowadzona 

przez przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu, 

przedsiębiorstwa te należy objąć 

podobnymi wymogami do tych, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

pojazdów przekraczające ten limit. 

Or. fr 

 

Poprawka  69 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 

zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 
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pojazdów przekraczające ten limit. pojazdów przekraczające ten limit, i nie 

powinny stanowić nadmiernego 

obciążenia dla mniejszych przedsiębiorstw 

lub osób samozatrudnionych. 

Or. nl 

 

Poprawka  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Ponieważ jednak przewozy te 

mają na ogół ograniczony zasięg, 

odpowiednie wymogi powinny być mniej 

rygorystyczne niż te, które mają 
zastosowanie do przewoźników 

wykorzystujących pojazdy lub zespoły 
pojazdów przekraczające ten limit. 

(10) Przedsiębiorstwa wykonujące 

zawód przewoźnika drogowego transportu 

rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów nieprzekraczającymi tego limitu 

powinny mieć minimalną zdolność 

finansową, aby zagwarantować, że 

dysponują środkami niezbędnymi do 

stałego i rzetelnego wykonywania 

przewozów. Przepisy mające zastosowanie 

do dostępu do zawodu przewoźnika 

drogowego transportu rzeczy pojazdami 

silnikowymi, których dopuszczalna masa 

całkowita nie przekracza 3,5 ton, lub 

zespołami pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

ton, zawarte są w rozporządzeniu (WE) nr 

1071/2009. 

Or. fr 

 

Poprawka  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Informacje na temat przewoźników 

znajdujące się w krajowych rejestrach 

elektronicznych powinny być jak 

najbardziej kompletne, aby dostarczyć 

organom krajowym odpowiedzialnym za 

egzekwowanie odpowiednich przepisów 

wystarczających informacji o podmiotach 

gospodarczych będących przedmiotem 

badania. W szczególności informacje na 

temat numerów rejestracyjnych pojazdów, 

którymi dysponują przewoźnicy, liczba 

zatrudnionych przez nich pracowników, 

oceny ryzyka i podstawowe informacje 

finansowe na ich temat powinny 

umożliwić lepsze krajowe i transgraniczne 

egzekwowanie przepisów rozporządzeń 

(WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009. 

Należy zatem odpowiednio zmienić 

przepisy dotyczące krajowego rejestru 

elektronicznego. 

(11) Informacje na temat przewoźników 

znajdujące się w krajowych rejestrach 

elektronicznych powinny być jak 

najbardziej kompletne, aby dostarczyć 

organom krajowym odpowiedzialnym za 

egzekwowanie odpowiednich przepisów 

wystarczających informacji o podmiotach 

gospodarczych będących przedmiotem 

badania. W szczególności informacje na 

temat numerów rejestracyjnych pojazdów, 

którymi dysponują przewoźnicy, i liczba 

zatrudnionych przez nich pracowników 

powinny umożliwić lepsze krajowe i 

transgraniczne egzekwowanie przepisów 

rozporządzeń (WE) nr 1071/2009 i (WE) 

nr 1072/2009. Należy zatem odpowiednio 

zmienić przepisy dotyczące krajowego 

rejestru elektronicznego. 

Or. es 

 

Poprawka  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Informacje na temat przewoźników 

znajdujące się w krajowych rejestrach 

elektronicznych powinny być jak 

najbardziej kompletne, aby dostarczyć 

organom krajowym odpowiedzialnym za 

egzekwowanie odpowiednich przepisów 

wystarczających informacji o podmiotach 

gospodarczych będących przedmiotem 

badania. W szczególności informacje na 

temat numerów rejestracyjnych pojazdów, 

którymi dysponują przewoźnicy, liczba 

zatrudnionych przez nich pracowników, 

(11) Informacje na temat przewoźników 

znajdujące się w krajowych rejestrach 

elektronicznych powinny być stale 

aktualizowane, aby dostarczyć organom 

krajowym odpowiedzialnym za 

egzekwowanie odpowiednich przepisów 

wystarczających informacji o podmiotach 

gospodarczych będących przedmiotem 

badania. W szczególności informacje na 

temat numerów rejestracyjnych pojazdów, 

którymi dysponują przewoźnicy, liczba 

zatrudnionych przez nich pracowników, 
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oceny ryzyka i podstawowe informacje 

finansowe na ich temat powinny umożliwić 

lepsze krajowe i transgraniczne 

egzekwowanie przepisów rozporządzeń 

(WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009. 

Należy zatem odpowiednio zmienić 

przepisy dotyczące krajowego rejestru 

elektronicznego. 

oceny ryzyka i podstawowe informacje 

finansowe na ich temat powinny umożliwić 

lepsze krajowe i transgraniczne 

egzekwowanie przepisów rozporządzeń 

(WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009. 

Ponadto krajowe rejestry elektroniczne 

powinny być interoperacyjne, a dane w 

nich zawarte bezpośrednio dostępne 

wykonującym kontrole drogowe 

funkcjonariuszom służb porządku 

publicznego wszystkich państw 

członkowskich. Należy zatem odpowiednio 

zmienić przepisy dotyczące krajowego 

rejestru elektronicznego. 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Informacje na temat przewoźników 

znajdujące się w krajowych rejestrach 

elektronicznych powinny być jak 

najbardziej kompletne, aby dostarczyć 

organom krajowym odpowiedzialnym za 

egzekwowanie odpowiednich przepisów 

wystarczających informacji o podmiotach 

gospodarczych będących przedmiotem 

badania. W szczególności informacje na 

temat numerów rejestracyjnych pojazdów, 

którymi dysponują przewoźnicy, liczby 

zatrudnionych przez nich pracowników, 

oceny ryzyka i podstawowe informacje 

finansowe na ich temat powinny umożliwić 

lepsze krajowe i transgraniczne 

egzekwowanie przepisów rozporządzeń 

(WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009. 

Należy zatem odpowiednio zmienić 

przepisy dotyczące krajowego rejestru 

elektronicznego. 

(11) Informacje na temat przewoźników 

znajdujące się w krajowych rejestrach 

elektronicznych powinny być jak 

najbardziej kompletne, aby dostarczyć 

organom krajowym odpowiedzialnym za 

egzekwowanie odpowiednich przepisów 

wystarczających informacji o podmiotach 

gospodarczych będących przedmiotem 

badania. W szczególności informacje na 

temat numerów rejestracyjnych pojazdów, 

którymi dysponują przewoźnicy, liczby 

zatrudnionych przez nich pracowników, 

oceny ryzyka i podstawowe informacje 

finansowe na ich temat powinny umożliwić 

lepsze krajowe i transgraniczne 

egzekwowanie przepisów rozporządzeń 

(WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009. 

Ponadto krajowe rejestry elektroniczne 

powinny być interoperacyjne, a dane w 

nich zawarte bezpośrednio dostępne 

wykonującym kontrole drogowe 

funkcjonariuszom wszystkich państw 
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członkowskich. Należy zatem odpowiednio 

zmienić przepisy dotyczące krajowego 

rejestru elektronicznego. 

Or. fr 

 

Poprawka  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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, podtrzymując 

osiągnięty do tej pory poziom liberalizacji. 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Helga Stevens 

 

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, zasadniczo 

podtrzymując osiągnięty do tej pory 

poziom liberalizacji. Przewozy kabotażowe 

są zgodne z celem wydajności 

środowiskowej; zapobieganie przejazdom 



 

AM\1144073PL.docx 35/154 PE616.759v01-00 

 PL 

na pusto może zmniejszyć zużycie paliwa i 

emisję gazów cieplarnianych. Kabotaż nie 

powinien być jednak nadużywany w celu 

obejścia obowiązujących przepisów prawa 

pracy i prawa socjalnego docelowego 

państwa członkowskiego. Szkodzi to nie 

tylko równym warunkom działania, ale 

również prawom pracowników i 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Or. nl 

 

Poprawka  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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”), by 

uniknąć powrotu bez ładunku, powinny 

być jasne, proste do wdrożenia przez 

przewoźników i łatwe do 

wyegzekwowania, tak by zagwarantować 

prawa pracowników w transporcie 

drogowym i sprzyjać uczciwej konkurencji 

między przedsiębiorstwami, a jednocześnie 

nie naruszyć podstawowej zasady 

swobodnego przepływu usług na rynku 

wewnętrznym. 

Or. fr 

 

Poprawka  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 
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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, sprawiedliwe i 

łatwe do wyegzekwowania, dzięki czemu 

zapewnione zostaną równe warunki 

działania dla przewoźników oraz 

zachowane zostaną osiągnięcia i 

integralność unijnego rynku 

wewnętrznego. W tym celu konieczne jest 

stosowanie unijnych przepisów 

dotyczących delegowania pracowników i 

prawa właściwego dla zobowiązań 

umownych z chwilą rozpoczęcia 

wykonywania przewozów kabotażowych. 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Poprawka  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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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 

 

Poprawka  80 

Georges Bach 

 

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, sprawiedliwe i 

łatwe do wyegzekwowania, dzięki czemu 

umożliwią równe warunki działania dla 

wszystkich przewoźników bez dalszej 
liberalizacji. 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 
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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, a także powinny 

wspierać uczciwą konkurencję. 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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, zasadniczo kontynuując 

liberalizację. 

Or. pl 

 

Poprawka  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) W celu zagwarantowania 

tymczasowego charakteru i uniknięcia 
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wszelkich ewentualnych zakłóceń rynku 

spowodowanych przez firmy przykrywki 

lub kierowców nieustannie 

przemieszczających się z miejsca na 

miejsce należy zapewnić, aby celem 

przewozów kabotażowych był powrót do 

kraju siedziby przedsiębiorstwa. 

Or. es 

 

Poprawka  84 

Jeroen Lenaers 

 

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. 

skreśla się 

Or. nl 

 

Poprawka  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

skreśla się 
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Or. it 

 

Poprawka  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, wyeliminowania niepewności i 

ryzyka regularnego kabotażu, należy 

zachować ograniczenia dotyczące liczby 

przewozów kabotażowych wykonywanych 

po przewozie międzynarodowym, a liczba 

dni, w czasie których można wykonywać 

takie przewozy, powinna zostać 

ograniczona. Należy określić możliwość 

trzydniowego kabotażu obejmującego 

tylko jeden przewóz, co wystarczy, by 

uniknąć powrotu bez ładunku po 

przewozie międzynarodowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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) Aby ograniczyć obciążenia dla 

środowiska i uniknąć pustych przebiegów, 

należy zezwolić na przewozy kabotażowe 

po przewozie międzynarodowym do lub z 

państwa członkowskiego siedziby 

przewoźnika. W celu ułatwienia kontroli i 

wyeliminowania niepewności, należy 

znieść ograniczenia dotyczące liczby 

przewozów kabotażowych wykonywanych 
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po przewozie międzynarodowym, 

natomiast czas, w którym można 

wykonywać takie przewozy w tym 

państwie członkowskim, powinien zostać 

ograniczony. 

Or. en 

 

Poprawka  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, 

należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym, a liczba dni, w czasie 

których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać uregulowana w 

sposób proporcjonalny, tak aby uniknąć 

zarówno pustych przebiegów, jak i 

nieuczciwej konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli, poprawy równych warunków 

działania oraz wyeliminowania 

niepewności i nieuczciwej konkurencji, 

należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 
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których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać ograniczona. 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym, a liczba dni, w czasie 

których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać znacznie 

ograniczona. 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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, 

należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym. 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Zgodnie z założeniami Białych Ksiąg w Unii Europejskiej powinna występować stopniowa 

liberalizacja usług kabotażowych. Proponuje sie zatem pozostawienie 7 dni, jako okresu 

przewidzianego na realizację przewozów kabotażowych bez maksymalnej liczby operacji, co 

jest trudne do skontrolowania. 

 

Poprawka  91 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli i wyeliminowania niepewności, 

(14) W tym celu oraz w celu ułatwienia 

kontroli i wyeliminowania niepewności, 
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należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym, a liczba dni, w czasie 

których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać ograniczona. 

należy znieść ograniczenia dotyczące 

liczby przewozów kabotażowych 

wykonywanych po przewozie 

międzynarodowym, a liczba dni, w czasie 

których można wykonywać takie 

przewozy, powinna zostać ograniczona, 

zgodnie z faktycznym celem kabotażu. 

Or. nl 

 

Poprawka  92 

Robert Rochefort 

 

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, wyeliminowania niepewności i 

uwzględnienia faktu, że kabotaż nie 

należy do zwykłych sposobów działania w 

przewozie drogowym rzeczy, należy 

zachować ograniczenia dotyczące liczby 

przewozów kabotażowych wykonywanych 

po przewozie międzynarodowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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, 

zabrania się kabotażu w dawnym 

rozumieniu stanowiącego odstępstwo od 

prawa przyjmującego państwa 

członkowskiego. Za każdy przewóz 

kabotażowy przyznaje się wynagrodzenie 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w 



 

PE616.759v01-00 44/154 AM\1144073PL.docx 

PL 

państwie, w którym odbywa się kabotaż. 

Or. fr 

 

Poprawka  94 

Mara Bizzotto 

 

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) Sprzeciwia się wszelkim formom 

liberalizacji kabotażu, która 

doprowadziłaby do jeszcze większej 

destabilizacji sektora, przyczyniając się do 

nieuczciwej i niekontrolowanej 

konkurencji, braku bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i utraty rentowności. 

Or. it 

 

Poprawka  95 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Motyw 17 rozporządzenia (WE) nr 

1072/2009 wyraźnie wskazuje, że 

przewoźnicy wykonujący przewozy 

kabotażowe objęci są zakresem 

stosowania dyrektywy dotyczącej 

delegowania pracowników. Ponieważ 

kabotaż zakłada bezpośredni udział w 

rynku transportowym docelowego 

państwa członkowskiego, wyłącznie w taki 

sposób można osiągnąć równe warunki 

działania. 

Or. nl 
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Poprawka  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Kabotaż wykonywany przez 

samochody ciężarowe zarejestrowane za 

granicą jest zabroniony. 

Or. fr 

 

Poprawka  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14b) Skuteczne wdrożenie i 

egzekwowanie niniejszego rozporządzenia 

jest utrudnione, jeśli niektórzy 

przewoźnicy wykorzystują inne przepisy 

unijne w celu obejścia przepisów 

dotyczących kabotażu, wbrew intencjom 

prawodawcy. W związku z tym należy 

zmienić dyrektywę Rady 92/106/EWG 1a 

(dyrektywę w sprawie transportu 

kombinowanego) w taki sposób, by 

przewoźnicy nie mogli z niej korzystać w 

celu obchodzenia przepisów dotyczących 

kabotażu zawartych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 

grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 

wspólnych przepisów dla niektórych 

rodzajów transportu kombinowanego 

towarów pomiędzy państwami 

członkowskimi (Dz.U. L 368, 17.12.1992, 

s. 38). 
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Or. fr 

 

Poprawka  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Należy doprecyzować środki, za 

pomocą których operatorzy transportu 

drogowego mogą wykazać zgodność z 

przepisami dotyczącymi przewozów 

kabotażowych. Należy uznać 

wykorzystywanie i przekazywanie 

informacji drogą elektroniczną, co 

powinno uprościć dostarczanie stosownych 

dowodów i ich przetwarzanie przez 

właściwe organy. Używany do tego celu 

format powinien gwarantować 

wiarygodność i autentyczność. Ze względu 

na coraz częstsze stosowanie 

elektronicznej wymiany informacji w 

sektorze transportu i logistyki, ważne jest, 

by zapewnić spójność ram regulacyjnych i 

przepisów, upraszczając procedury 

administracyjne. 

(15) Efektywne i skuteczne 

egzekwowanie przepisów to warunek 

wstępny uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym oraz zapewnienia ochrony 

praw pracowników. Dalsza cyfryzacja 

egzekwowania ma kluczowe znaczenie, 

ponieważ uwolni dodatkowy potencjał 

egzekwowania, ograniczy zbędne 

obciążenia administracyjne i pozwoli 

skoncentrować się na przewoźnikach 

wysokiego ryzyka. Niezbędna jest szybka 

aktualizacja i wykorzystywanie 

inteligentnych tachografów oraz 

elektronicznych dokumentów 

przewozowych (eCMR). Należy 

doprecyzować środki, za pomocą których 

operatorzy transportu drogowego mogą 

wykazać zgodność z przepisami 

dotyczącymi przewozów kabotażowych. 

Należy uznać wykorzystywanie i 

przekazywanie informacji drogą 

elektroniczną, co powinno uprościć 

dostarczanie stosownych dowodów i ich 

przetwarzanie przez właściwe organy. 

Używany do tego celu format powinien 

gwarantować wiarygodność i 

autentyczność. Ze względu na coraz 

częstsze stosowanie elektronicznej 

wymiany informacji w sektorze transportu 

i logistyki, ważne jest, by zapewnić 

spójność ram regulacyjnych i przepisów, 

upraszczając procedury administracyjne. 

Or. en 
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Poprawka  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Dalsza cyfryzacja narzędzi 

egzekwowania to warunek wstępny 

właściwego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego, ograniczenia zbędnych 

obciążeń administracyjnych oraz 

skutecznego i wydajnego egzekwowania 

przepisów w sektorze drogowym. 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Przedsiębiorstwa transportowe są 

adresatami przepisów dotyczących 

przewozów międzynarodowych i jako takie 

ponoszą konsekwencje wszelkich 

popełnionych przez siebie naruszeń. W 

celu uniknięcia nadużyć ze strony 

przedsiębiorstw zamawiających usługi 

przewozowe u przewoźników drogowego 

transportu rzeczy, państwa członkowskie 

powinny jednak przewidzieć również 

sankcje dla nadawców ładunku i 

spedytorów w przypadkach świadomego 

zlecania usług transportowych, które 

naruszają przepisy rozporządzenia (WE) 

nr 1072/2009. 

(16) Przedsiębiorstwa transportowe są 

adresatami przepisów dotyczących 

przewozów międzynarodowych i jako takie 

ponoszą konsekwencje wszelkich 

popełnionych przez siebie naruszeń. W 

celu uniknięcia nadużyć ze strony 

przedsiębiorstw zamawiających usługi 

przewozowe u przewoźników drogowego 

transportu rzeczy, państwa członkowskie 

powinny jednak przewidzieć również 

sankcje dla nadawców ładunku i 

spedytorów, a także innych wykonawców, 

w przypadkach świadomego zlecania usług 

transportowych, które naruszają przepisy 

rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Sprawą najwyższej wagi jest, aby każdy podmiot świadomie zlecający usługi transportowe, 

które naruszają przepisy, podlegał niniejszemu przepisowi. 

 

Poprawka  101 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W zakresie, w jakim niniejsze 

rozporządzenie wprowadza pewien stopień 

harmonizacji w niektórych obszarach, 

które do tej pory nie były zharmonizowane 

prawem Unii, w szczególności w 

odniesieniu do transportu z 

wykorzystaniem pojazdów lekkich i 

egzekwowania prawa, państwa 

członkowskie nie mogą w wystarczającym 

stopniu osiągnąć jego celów, a mianowicie 

zbliżenia warunków konkurencji i poprawy 

ich egzekwowania, natomiast ze względu 

na charakter tych celów w połączeniu z 

transgranicznym charakterem transportu 

drogowego, na poziomie Unii można lepiej 

je zrealizować. W związku z powyższym 

Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

(17) W zakresie, w jakim niniejsze 

rozporządzenie wprowadza pewien stopień 

harmonizacji w niektórych obszarach, 

które do tej pory nie były zharmonizowane 

prawem Unii, państwa członkowskie nie 

mogą w wystarczającym stopniu osiągnąć 

jego celów, a mianowicie zbliżenia 

warunków konkurencji i poprawy ich 

egzekwowania, natomiast ze względu na 

charakter tych celów w połączeniu z 

transgranicznym charakterem transportu 

drogowego, na poziomie Unii można lepiej 

je zrealizować. W związku z powyższym 

Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy) 



 

AM\1144073PL.docx 49/154 PE616.759v01-00 

 PL 

1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a) w art. 1 ust. 1 dodaje się 

następujący akapit: 

 „Niniejsze rozporządzenie ma także 

zastosowanie do drogowego przywozu lub 

wywozu towarów jako początkowego lub 

końcowego etapu transportu 

kombinowanego określonego w 

dyrektywie Rady 92/106/EWG.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=PL) 

 

Poprawka  103 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) w lit. a) skreśla się ppkt (i); skreśla się 

Or. nl 

 

Poprawka  104 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) w lit. a) skreśla się ppkt (i); skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  105 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w lit. a) skreśla się ppkt (i); (i) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „przedsiębiorców wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie 

pojazdami silnikowymi lub zespołami 

pojazdów, których dopuszczalna masa 

całkowita nie przekracza 3,5 tony, i 

wykonujących wyłącznie przewozy 

krajowe. Państwa członkowskie mogą 

jednak obniżyć powyższy limit dla 

wszystkich lub wybranych rodzajów 

przewozów drogowych.”; 

Or. nl 

 

Poprawka  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w lit. a) skreśla się ppkt (i); (i) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „a) przedsiębiorców wykonujących 

zawód przewoźnika drogowego rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi lub 

zespołami pojazdów, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 tony, i którzy wykonują 

jedynie przewozy krajowe;”; 

Or. it 
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Poprawka  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) w lit. a) skreśla się ppkt (i); (i) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

 „a) przedsiębiorców wykonujących 

zawód przewoźnika drogowego rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi lub 

zespołami pojazdów, których 

dopuszczalna masa całkowita wynosi 

mniej niż 3,5 tony;”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy objąć zakresem rozporządzenia lżejsze pojazdy. 

 

Poprawka  108 

Georges Bach 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) a) przedsiębiorców wykonujących 

zawód przewoźnika drogowego rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi lub 

zespołami pojazdów, których 

dopuszczalna masa całkowita wynosi 

mniej niż 2,4 tony; 

 aa) przedsiębiorców wykonujących 

zawód przewoźnika drogowego rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi lub 

zespołami pojazdów, których 

dopuszczalna masa całkowita wynosi 



 

PE616.759v01-00 52/154 AM\1144073PL.docx 

PL 

mniej niż 3,5 tony i którzy wykonują 

jedynie przewozy krajowe; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Lekkie pojazdy użytkowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, o masie 

całkowitej wynoszącej od 2,4 do 3,5 tony, są zostają objęte zakresem rozporządzenia w celu 

zapewnienia równych warunków działania w odniesieniu do pojazdów ciężkich i lekkich 

pojazdów użytkowych. 

 

Poprawka  109 

Robert Rochefort 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

1071/2009 (WE) 

Artykuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Mając na uwadze wzrastające wykorzystywanie do przewozów międzynarodowych lekkich 

pojazdów użytkowych oraz w celu zapewnienia dobrych warunków konkurencji między 

pojazdami lekkimi i ciężkimi, istotne jest objęcie przepisami dotyczącymi dostępu do zawodu 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy przedsiębiorstw, które wykonują zawód 

przewoźnika drogowego pojazdami lekkimi, których dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton. 

 

Poprawka  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. it 

 

Poprawka  111 

Jeroen Lenaers 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. nl 

 

Poprawka  112 

Georges Bach 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 
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dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

„a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Lekkie pojazdy użytkowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, o masie 

całkowitej wynoszącej od 2,4 do 3,5 tony, są zostają objęte zakresem rozporządzenia w celu 

zapewnienia równych warunków działania w odniesieniu do pojazdów ciężkich i lekkich 

pojazdów użytkowych. Z tego względu wszystkie cztery wymogi powinny mieć zastosowanie 

do przewoźników, jeżeli mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego. 

 

Poprawka  113 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 
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Państwa członkowskie mogą jednak:  

„a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

„a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Takie odstępstwa prowadzą do niesprawiedliwej przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do 

pojazdów o masie poniżej 3,5 tony. 

 

Poprawka  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

„a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 
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1071/2009 

Artykuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: skreśla się 

„6.  Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 

6, 8, 9, 14, 19 i 21 nie mają zastosowania 

do przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Państwa członkowskie mogą jednak:  

„a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych.”; 

 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 6, 8, 9, 

14, 19 i 21 nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami pojazdów 

Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 6, 8, 9, 

14, 19 i 21 mają zastosowanie także do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami pojazdów 
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o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton. 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wszystkie warunki, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 1071/2009, dotyczące 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, powinny być stosowane jednolicie, w tym do 

pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 ton, lub do 

zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton. 

 

Poprawka  118 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 6, 8, 9, 

14, 19 i 21 nie mają zastosowania do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton. 

Art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 4, 6, 8, 9, 

14, 19 i 21 mają zastosowanie także do 

przedsiębiorstw wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton. 

Or. fr 

 

Poprawka  119 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 6 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą jednak: skreśla się 

a) wymagać od tych przedsiębiorstw 

stosowania niektórych lub wszystkich 

przepisów, o których mowa w akapicie 

pierwszym; 

 

b) obniżyć limit, o którym mowa w 

akapicie pierwszym, dla wszystkich lub 

wybranych rodzajów przewozów 

drogowych. 

 

Or. fr 

 

Poprawka  120 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. nl 

 

Poprawka  121 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. nl 
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Poprawka  122 

Mara Bizzotto 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. it 

 

Poprawka  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. it 

 

Poprawka  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. en 

Uzasadnienie 

Dla celów egzekwowania przestrzegania przepisów w transporcie drogowym sprawą 

najwyższej wagi jest możliwość wprowadzania niezbędnych wymogów przez państwa 

członkowskie. 
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Poprawka  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) w art. 3 skreśla się ust. 2; 2) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Państwa członkowskie mogą 

nałożyć dodatkowe proporcjonalne 

i niedyskryminujące wymogi, które 

przedsiębiorcy muszą spełniać, aby 

wykonywać zawód przewoźnika 

drogowego.”; 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) posiadać lokal, w którym 

przechowuje dokumenty dotyczące 

głównej działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności: umowy handlowe, 

dokumenty księgowe, akta dotyczące 

pracowników, umowy o pracę, dokumenty 

zawierające dane na temat czasu 

prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz 

wszelkie inne dokumenty, do których 

właściwy organ musi mieć dostęp, aby 

sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 

przewidziane w niniejszym 

a) posiadać stosowny i odpowiadający 

skali działalności przedsiębiorstwa lokal, 

w którym przechowuje dokumenty, w 

formie pisemnej lub elektronicznej, 
dotyczące głównej działalności 

przedsiębiorstwa lub zabezpiecza do nich 

dostęp, w szczególności: umowy 

handlowe, dokumenty księgowe, akta 

dotyczące pracowników, umowy o pracę, 

dokumenty zawierające dane na temat 

kabotażu, zasad delegowania 

pracowników oraz czasu prowadzenia 

pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne 
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rozporządzeniu; dokumenty, do których właściwy organ 

musi mieć dostęp, aby sprawdzić, czy 

spełnione zostały warunki przewidziane w 

niniejszym rozporządzeniu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby skutecznie zwalczać firmy przykrywki, należy skupić się na zasadniczej działalności 

związanej z pojazdami w państwie, w którym dany podmiot ma siedzibę. 

 

Poprawka  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) posiadać lokal, w którym 

przechowuje dokumenty dotyczące 

głównej działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności: umowy handlowe, 

dokumenty księgowe, akta dotyczące 

pracowników, umowy o pracę, dokumenty 

zawierające dane na temat czasu 

prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz 

wszelkie inne dokumenty, do których 

właściwy organ musi mieć dostęp, aby 

sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu; 

a) posiadać lokal, w którym 

przechowuje dokumenty dotyczące 

głównej działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności: umowy handlowe, 

dokumenty księgowe, akta dotyczące 

pracowników, umowy o pracę, dokumenty 

zawierające dane na temat czasu 

prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz 

wszelkie inne dokumenty, do których 

właściwy organ musi mieć dostęp, aby 

sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu; państwa członkowskie 

mogą wymagać, aby przewoźnicy z 

siedzibą na ich terytorium udostępniali 

również inne dokumenty w swoich 

lokalach w dowolnym momencie; 

Or. en 
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Poprawka  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) posiadać lokal, w którym 

przechowuje dokumenty dotyczące 

głównej działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności: umowy handlowe, 

dokumenty księgowe, akta dotyczące 

pracowników, umowy o pracę, dokumenty 

zawierające dane na temat czasu 

prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz 

wszelkie inne dokumenty, do których 

właściwy organ musi mieć dostęp, aby 

sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu; 

a) posiadać odpowiedni do 

prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 
lokal, w którym przechowuje dokumenty, 

w formie papierowej lub elektronicznej, 
dotyczące głównej działalności 

przedsiębiorstwa, w szczególności: umowy 

handlowe, dokumenty księgowe, akta 

dotyczące pracowników, umowy o pracę, 

dokumenty zawierające dane na temat 

delegowania, czasu prowadzenia pojazdu i 

odpoczynku oraz wszelkie inne 

dokumenty, do których właściwy organ 

musi mieć dostęp w dowolnym momencie, 

aby sprawdzić, czy spełnione zostały 

warunki przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu; 

Or. it 

 

Poprawka  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

1071/2009 (WE) 

Artykuł 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) posiadać lokal, w którym 

przechowuje dokumenty dotyczące 

głównej działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności: umowy handlowe, 

dokumenty księgowe, akta dotyczące 

pracowników, umowy o pracę, dokumenty 

zawierające dane na temat czasu 

prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz 

a) posiadać lokal, w którym 

przechowuje dokumenty dotyczące 

głównej działalności przedsiębiorstwa, w 

szczególności: umowy handlowe, 

dokumenty księgowe, akta dotyczące 

pracowników, umowy o pracę, dokumenty 

zawierające dane na temat czasu 

prowadzenia pojazdu i odpoczynku, 
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wszelkie inne dokumenty, do których 

właściwy organ musi mieć dostęp, aby 

sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 

przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu; 

kabotażu, delegowania oraz wszelkie inne 

dokumenty, do których właściwy organ 

musi mieć dostęp, aby sprawdzić, czy 

spełnione zostały warunki przewidziane w 

niniejszym rozporządzeniu; 

Or. fr 

 

Poprawka  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera a a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się literę w brzmieniu: 

 „aa) posiadać miejsca parkingowe 

odpowiednie do wielkości własnej floty 

pojazdów;”; 

Or. it 

 

Poprawka  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) wykonywać znaczącą część 

przewozów z użyciem pojazdów, o których 

mowa w lit. b), w państwie członkowskim 

siedziby; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Wymogi dotyczące rzeczywistej siedziby powinny być o wiele jaśniejsze i precyzyjniejsze, co 

pomoże skuteczniej zwalczać tzw. firmy przykrywki. 

 

Poprawka  132 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) prowadzić znaczną część 

działalności w państwie członkowskim 

siedziby; 

Or. fr 

 

Poprawka  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zarządzania przewozami 

realizowanymi z użyciem pojazdów, o 

których mowa w lit. b), przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu technicznego 

znajdującego się w tym państwie 

członkowskim; 

d) skutecznie i systematycznie 

zarządzać znaczącą częścią przewozów 

realizowanych z użyciem pojazdów, o 

których mowa w lit. b), w państwie 

członkowskim siedziby oraz zapewnić 

liczbę miejsc parkingowych odpowiednią 

do wielkości floty pojazdów i odpowiedni 

sprzęt techniczny znajdujący się w tym 

państwie członkowskim; 

Or. en 
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Poprawka  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c 

1071/2009 (WE) 

Artykuł 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zarządzania przewozami 

realizowanymi z użyciem pojazdów, o 

których mowa w lit. b), przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu technicznego 

znajdującego się w tym państwie 

członkowskim; 

d) zarządzać przewozami 

realizowanymi z użyciem pojazdów, o 

których mowa w lit. b), z ilością miejsc 

parkingowych odpowiednią do wielkości 

floty pojazdów i przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu technicznego 

znajdującego się w tym państwie 

członkowskim; 

Or. fr 

 

Poprawka  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c 

1071/2009 

Artykuł 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zarządzania przewozami 

realizowanymi z użyciem pojazdów, o 

których mowa w lit. b), przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu technicznego 

znajdującego się w tym państwie 

członkowskim; 

d) posiadać bazę eksploatacyjną w 

tym państwie członkowskim z 

wystarczającą liczbą miejsc 

parkingowych, aby mogły być regularnie 

wykorzystywane przez pojazdy, o których 

mowa w lit. b), oraz odpowiedni sprzęt 

techniczny; 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) posiadają aktywa i zatrudniają 

pracowników proporcjonalne do 

działalności zakładu. 

e) posiadać aktywa i zatrudniać 

pracowników proporcjonalnie do 

działalności przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) posiadają aktywa i zatrudniają 

pracowników proporcjonalne do 

działalności zakładu. 

e) posiadają środki niezbędne do 

spełnienia powyższych wymogów. 

Or. nl 

 

Poprawka   138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa) 

1071/2009 (WE) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

 „f) wykazywać jasny związek między 

przewozami realizowanymi z użyciem 

pojazdów, o których mowa w lit. b), i 

państwem członkowskim siedziby.”; 
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Or. fr 

 

Poprawka  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d b (nowa) 

1071/2009 (WE) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) dodaje się lit. g) w brzmieniu: 

 „g) w każdym państwie członkowskim, 

w którym przedsiębiorca prowadzi 

regularnie działalność, obecny jest jego 

przedstawiciel, który może udostępnić 

wszystkie dokumenty umożliwiające 

sprawdzenie, czy spełnione zostały 

warunki przewidziane w niniejszym 

rozporządzeniu.”; 

Or. fr 

 

Poprawka  140 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

 f) posiadać bazę eksploatacyjną w 

tym państwie członkowskim wraz z 

niezbędnym wyposażeniem, w 

szczególności miejscami parkingowymi do 

postoju pojazdów w wystarczającej liczbie, 

aby mogły być regularnie wykorzystywane 

przez pojazdy przedsiębiorstwa. 

Or. fr 
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Poprawka  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

 „f) wykonywać znaczącą część 

przewozów w państwie członkowskim 

siedziby, przy użyciu pojazdów 

określonych w lit. b).”; 

Or. en 

 

Poprawka  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

 „f) posiadać bazę eksploatacyjną w 

tym państwie członkowskim wraz z 

niezbędnym wyposażeniem, w 

szczególności miejscami parkingowymi do 

postoju pojazdów w wystarczającej liczbie, 

aby mogły być regularnie wykorzystywane 

przez pojazdy określone w lit. b).”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zasugerowana przez Europejską Federację Pracowników Transportu 

pochodzi z wstępnego wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie dostępu do 

zawodu [COM(2007)0263 final/2]. 
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Poprawka  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

 „f) wykazywać wyraźne powiązanie 

między przewozami realizowanymi z 

użyciem pojazdów, o których mowa w lit. 

b), a państwem członkowskim siedziby.”; 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

 „f) bezpośrednio wystawiać faktury 

beneficjentom świadczonych usług lub – 

w przypadku systemu obejmującego 

jednostki zależne – fakturowanie powinna 

wykonać w stopniu proporcjonalnym 

jednostka dominująca.”; 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 5 – akapit 2 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) dodaje się akapit drugi w 

brzmieniu: 

 „Ocena rzeczywistej i stałej siedziby 

przedsiębiorstwa stanowi zawsze ocenę 

indywidualną i globalną, uwzględniającą 

wszystkie istotne elementy.”; 

Or. nl 

 

Poprawka  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(xi) delegowania pracowników; skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii 

Rozporządzenie 1071/2009 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(xi) delegowania pracowników; (xi) prawo socjalne i prawo pracy; 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Nadal brak jest jasności jak stosować zasady delegowania w odniesieniu do transport 

międzynaroowego, dlatego też nie można wiązać "dobrego imienia" firmy z przestrzeganiem 
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tych zasad. Ich naruszenie może nie być celowe, a wynikać z braku jasności prawnej właśnie. 

 

Poprawka  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 3 – podpunkt xi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xia) kabotażu. 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xia) kabotażu. 

Or. nl 

 

Poprawka  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii (nowy) 

1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xiia) kabotażu. 
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Or. en 

 

Poprawka  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – podpunkt xii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xiia) kabotażu; 

Or. it 

 

Poprawka  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iii (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – litera b – podpunkt xii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xiia) kabotażu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorstwo wykonujące przewozy drogowe 

przepisów dotyczących delegowania pracowników przedsiębiorstwo to powinno odczuć 

konsekwencje tego postępowania dla dobrej reputacji firmy i możliwość utraty licencji 

wspólnotowej. 

 

Poprawka  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – punkt iii (nowy) 
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1071/2009 (WE) 

Artykuł 6 – podpunkt xiii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xiia) kabotażu. 

Or. fr 

 

Poprawka  154 

Robert Rochefort 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – punkt iii (nowy) 

1071/2009 (WE) 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xiia) kabotażu; 

Or. fr 

 

Poprawka  155 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – punkt iii (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt xii a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (xiia) kabotażu. 

Or. fr 

 

Poprawka  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b 
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Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

do celów ust. 1 akapit trzeci lit. b), jeśli 

zarządzający transportem lub 

przedsiębiorca transportowy zostali, w 

jednym lub kilku państwach 

członkowskich, skazani za popełnienie 

poważnego przestępstwa lub nałożono na 

nich sankcje za jedno z najpoważniejszych 

naruszeń przepisów Unii, wymienionych w 

załączniku IV, właściwy organ państwa 

członkowskiego, w którym przedsiębiorca 

ma siedzibę, przeprowadza i podsumowuje 

w odpowiedni i terminowy sposób 

postępowanie administracyjne obejmujące 

w odpowiednich przypadkach kontrolę na 

miejscu w lokalach danego 

przedsiębiorstwa. 

do celów ust. 1 akapit trzeci lit. b), jeśli 

zarządzający transportem lub 

przedsiębiorca transportowy zostali, w 

jednym lub kilku państwach 

członkowskich, skazani za popełnienie 

przestępstwa lub nałożono na nich sankcje 

za jedno z naruszeń przepisów Unii, 

wymienionych w załączniku IV, właściwy 

organ państwa członkowskiego, w którym 

przedsiębiorca ma siedzibę, przeprowadza i 

podsumowuje w odpowiedni i terminowy 

sposób postępowanie administracyjne 

obejmujące w odpowiednich przypadkach 

kontrolę na miejscu w lokalach danego 

przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 2 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zakłócenia konkurencji na rynku 

transportu drogowego, w tym poprzez 

negatywny wpływ na warunki pracy 

pracowników sektora transportu; 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała; 

Or. en 
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Poprawka  158 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 2 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zakłócenia konkurencji na rynku transportu 

drogowego, w tym poprzez negatywny 

wpływ na warunki pracy pracowników 

sektora transportu; 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zakłócenia konkurencji na rynku transportu 

drogowego, w tym poprzez negatywny 

wpływ na warunki pracy pracowników 

sektora transportu, a także od 

nieprzestrzegania lub niedostatecznego 

przestrzegania mających zastosowanie 

unijnych przepisów dotyczących 

warunków pracy; 

Or. nl 

 

Poprawka  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c 

Rozporządzenie 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zakłócenia konkurencji na rynku 

transportu drogowego, w tym poprzez 

negatywny wpływ na warunki pracy 

pracowników sektora transportu; 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 

pracownika wynikającego z 

nieprzestrzegania prawa pracy; 

Or. pl 
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Uzasadnienie 

Nie można na jednym poziomie stawiać zagrożenia dla zdrowia z zagrożeniem zakłóceń na 

rynku. Należy skupić się na najgroźniejszych ryzykach, stąd wprowadzenie ryzyka zagrożenia 

dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. 

 

Poprawka  160 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 6 – ustęp 2 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zakłócenia konkurencji na rynku transportu 

drogowego, w tym poprzez negatywny 

wpływ na warunki pracy pracowników 

sektora transportu; 

b) określa wagę naruszeń w zależności 

od ryzyka spowodowania śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała oraz ryzyka 

zakłócenia konkurencji na rynku transportu 

drogowego, w tym poprzez obejście 

obowiązujących przepisów prawa pracy i 

socjalnego; 

Or. nl 

 

Poprawka  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

skreśla się 

„W celu spełnienia wymogu określonego 

w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi 

być w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 
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audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd.”; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym w wysokości co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 
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dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd. 

dodatkowy wykorzystywany pojazd o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 ton. 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 
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dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd. 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd. Dodatkowo 

przedsiębiorstwa wykazują, że dysponują 

kwotą odpowiadającą sumie 

jednomiesięcznego wynagrodzenia na 

każdego pracownika mobilnego, na 

poziomie odpowiednim dla państwa, w 

którym zazwyczaj prowadzą działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku: 
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przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd 

 a) dysponuje kapitałem własnym w 

wysokości co najmniej 9 000 EUR w 

przypadku wykorzystywania tylko jednego 

pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd; oraz 

 b) kwotą odpowiadającą sumie 

dwumiesięcznego wynagrodzenia na 

każdego z zatrudnionych pracowników 

mobilnych, na poziomie odpowiednim dla 

państwa członkowskiego, w którym lub z 

którego zazwyczaj prowadzi działalność. 

 Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W niniejszym rozporządzeniu konieczne jest nałożenie na przewoźników obowiązku 

posiadania socjalnego funduszu gwarancyjnego w wysokości odpowiedniej w stosunku do 

liczby kierowców zatrudnionych w państwie członkowskim siedziby. Fundusz ten 

gwarantowałby, że przewoźnicy w każdym momencie będą w stanie spełnić zobowiązania 

dotyczące wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, i stworzyłby możliwość 

położenia kresu obecnym praktykom, w ramach których przewoźnicy ogłaszają bankructwo i 

zamykają jednostki zależne, podczas gdy są winni pracownikom niewypłacone 

wynagrodzenia, a państwom członkowskim składki na ubezpieczenie społeczne. 

 

Poprawka  165 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

W celu spełnienia wymogu określonego w 

art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorca musi być 

w stanie w każdym momencie roku 

finansowego spełnić swoje zobowiązania 

finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na 

podstawie rocznych sprawozdań 

finansowych poświadczonych przez 

audytora lub odpowiednio upoważnioną 

osobę, że co roku dysponuje kapitałem 

własnym wysokości, co najmniej 9 000 

EUR w przypadku wykorzystywania tylko 

jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 ton lub 1 000 EUR na każdy 

dodatkowy wykorzystywany pojazd o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton. 

Przedsiębiorstwa wykonujące zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykazują na podstawie rocznych 
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wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd.; 

sprawozdań finansowych poświadczonych 

przez audytora lub odpowiednio 

upoważnioną osobę, że co roku dysponują 

kapitałem własnym w łącznej wysokości, 

co najmniej 1 800 EUR w przypadku 

wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 

900 EUR na każdy dodatkowy 

wykorzystywany pojazd; 

Or. nl 

 

Poprawka  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, w 

przypadku braku poświadczonego 

rocznego sprawozdania finansowego 

właściwy organ zezwala przedsiębiorstwu 

na wykazanie zdolności finansowej za 

pomocą poświadczenia, takiego jak: 

gwarancja bankowa, dokument wydany 

przez instytucję finansową dostępu do 

kredytów w imieniu przedsiębiorstwa lub 

inny wiążący dokument potwierdzający, że 

przedsiębiorstwo ma do dyspozycji kwoty 

określone w ust. 1 akapit pierwszy. 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, w 

przypadku braku poświadczonego 

rocznego sprawozdania finansowego 

właściwy organ zezwala przedsiębiorstwu 

na wykazanie zdolności finansowej za 

pomocą poświadczenia, takiego jak: 

gwarancja bankowa, ubezpieczenie, 

dokument wydany przez instytucję 

finansową dostępu do kredytów w imieniu 

przedsiębiorstwa lub inny wiążący 

dokument potwierdzający, że 

przedsiębiorstwo ma do dyspozycji kwoty 

określone w ust. 1 akapit pierwszy. 

Or. hu 

Poprawka  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 8 – ustęp 5 
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Tekst obowiązujący Poprawka 

 6a) w art. 8 ust. 5 wprowadza się 

następujące zmiany: 

Aby zapewnić uaktualnienie wiedzy 

zarządzających transportem w zakresie 

zmian dotyczących sektora transportu, 

państwa członkowskie mogą promować 

odbywające się cyklicznie co 10 lat 

szkolenia w dziedzinach wymienionych w 

załączniku I. 

„Aby zapewnić wystarczające 

uaktualnienie wiedzy osoby lub osób, o 

których mowa w art. 8 ust. 1, w zakresie 

zmian dotyczących sektora transportu, 

państwa członkowskie mogą promować 

odbywające się cyklicznie co trzy lata 

szkolenia w dziedzinach wymienionych w 

załączniku I.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Poprawka  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) w art. 12 ust. 2 skreśla się akapit 

drugi; 

8) art. 12 ust. 2 akapit drugi otrzymuje 

brzmienie: 

 „Państwa członkowskie przeprowadzają 

kontrole przynajmniej co trzy lata, aby 

sprawdzić, czy przedsiębiorcy nadal 

spełniają wymogi określone w art. 3.”; 

Or. en 

 

Poprawka  169 

Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 12 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) w art. 12 ust. 2 skreśla się akapit 

drugi; 

8) art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Państwa członkowskie przeprowadzają 

kontrole przynajmniej co 3 lata, aby 

sprawdzić, czy przedsiębiorcy nadal 

spełniają wymogi określone w art. 3.”; 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy) 

1071/2009/WE 

Artykuł 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a) Państwa członkowskie 

przeprowadzają kontrole przynajmniej co 

3 lata, aby sprawdzić, czy przedsiębiorcy 

nadal spełniają wymogi określone w art. 

3. 

Or. en 

 

Poprawka  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy) 

1071/2009 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 8a) w art. 12 ust. 2 akapit pierwszy 

wprowadza się następujące zmiany:  

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. „2. Państwa członkowskie 
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państwa członkowskie przeprowadzają 

kontrole przynajmniej co pięć lat, aby 

sprawdzić, czy przedsiębiorcy nadal 

spełniają wymogi określone w art. 3. 

przeprowadzają kontrole przynajmniej co 2 

lata, aby sprawdzić, czy przedsiębiorcy 

nadal spełniają wymogi określone w 

art. 3.;” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=PL) 

 

Poprawka  172 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 a) w ust. 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 „1. W celu wprowadzenia w życie 

niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności jego art. 11–14 i 26, każde 

państwo członkowskie prowadzi krajowy 

rejestr elektroniczny przedsiębiorców 

transportu drogowego, którzy od 

wyznaczonego przez to państwo 

właściwego organu uzyskali zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego. Przetwarzanie danych, które 

zawiera rejestr, podlega kontroli 

wyznaczonego w tym celu organu 

publicznego. Odpowiednie dane 

znajdujące się w krajowym rejestrze 

elektronicznym są dostępne w czasie 

rzeczywistym dla wszystkich właściwych 

organów danego państwa 

członkowskiego.”; 

Or. fr 

 

Poprawka  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1a. W celu zwiększenia skuteczności 

transgranicznego egzekwowania 

przepisów i ukierunkowanych kontroli 

dane zawarte w krajowych rejestrach 

elektronicznych są dostępne w czasie 

rzeczywistym dla wszystkich właściwych 

organów kontroli ze wszystkich państw 

członkowskich. 

 Europejski Urząd ds. Pracy jest 

odpowiedzialny za monitorowanie danych 

zawartych w krajowych rejestrach 

elektronicznych i dostęp do nich.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie właściwym organom kontroli dostępu w czasie rzeczywistym do danych z 

krajowych rejestrów elektronicznych jest warunkiem koniecznym dla poprawy egzekwowania 

przepisów. Utworzenie czarnej listy, podobnie jak w sektorze lotnictwa, przyczyniłoby się do 

uniemożliwienia przedsiębiorstwom nieprzestrzegającym tych przepisów prowadzenia 

działalności w zakresie transportu międzynarodowego. Kwestie te powinny podlegać 

Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy, który zgodnie z przewidywaniami powinien zostać 

ustanowiony do końca 2018 roku, jak stwierdził Jean-Claude Juncker w orędziu o stanie Unii 

Europejskiej w 2017 r. 

 

Poprawka  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) dodaje się lit. g), h), i) oraz j) w 

brzmieniu: 

(i) dodaje się lit. g), h), i), j) oraz k) w 

brzmieniu: 
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Or. en 

 

Poprawka  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) dodaje się lit. g) h), i) oraz j) w 

brzmieniu: 

(i) dodaje się lit. g) i h) w brzmieniu: 

Or. es 

 

Poprawka  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) następujące dane dotyczące 

każdego pracownika, w tym personelu 

mobilnego: imię i nazwisko, obywatelstwo, 

państwo członkowskie zamieszkania, 

państwo członkowskie, w którym 

zarejestrowana jest umowa o pracę, 

państwo członkowskie, w którym opłacane 

są składki na ubezpieczenie społeczne 

oraz numer ubezpieczenia społecznego 

lub krajowego; 

Or. en 

 

Poprawka  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera g b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 gb) sumę aktywów, zobowiązania, 

kapitał własny i obroty w ciągu dwóch 

poprzednich lat; 

Or. en 

 

Poprawka  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera g c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 gc) ocenę ryzyka przedsiębiorstwa 

zgodnie z art. 9 dyrektywy 2006/22/WE; 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) liczbę pracowników; h) liczbę pracowników, ich imiona i 

nazwiska, obywatelstwo, państwo 

zamieszkania, państwo członkowskie, w 

którym opłacane są składki na 

ubezpieczenie społeczne, oraz numer 



 

AM\1144073PL.docx 91/154 PE616.759v01-00 

 PL 

ubezpieczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) liczbę pracowników; h) liczbę pracowników zatrudnionych 

w przedsiębiorstwie w ciągu ostatniego 

roku kalendarzowego; 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Dodanie okresu referencyjnego poprawia jasność prawną zapisu. 

 

Poprawka  181 

Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) następujące dane dotyczące 

każdego pracownika, w tym personelu 

mobilnego: imię i nazwisko, obywatelstwo, 

państwo członkowskie zamieszkania, 

państwo członkowskie, w którym 

zarejestrowana jest umowa o pracę, 

państwo członkowskie, w którym opłacane 

są składki na ubezpieczenie społeczne 

oraz numer ubezpieczenia społecznego 

lub krajowego; 
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Or. en 

 

Poprawka  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) sumę aktywów, zobowiązania, 

kapitał własny i obroty w ciągu ostatnich 

dwóch lat; 

skreśla się 

Or. es 

 

Poprawka  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera j a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) następujące dane dotyczące 

kierowców przedsiębiorstwa: imię i 

nazwisko, obywatelstwo, państwo 

zamieszkania, państwo członkowskie, w 

którym zarejestrowana jest umowa o 

pracę, państwo członkowskie, w którym 

opłacane są składki na ubezpieczenie 

społeczne; 

Or. en 

 

Poprawka  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) sumę aktywów, zobowiązania, 

kapitał własny i obroty w ciągu ostatnich 

dwóch lat; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 

Rozporządzenie 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) sumę aktywów, zobowiązania, 

kapitał własny i obroty w ciągu ostatnich 

dwóch lat; 

(i) poświadczenie rocznego 

sprawozdania finansowego lub innych 

dokumentów potwierdzających wykazanie 

zdolności finansowych, o których mowa w 

art. 7 ust 2. ; 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Wątpliwość budzi zasadność przekazywania danych zaproponowanych przez Komisję. Trudno 

doszukać się uzasadnienia, aby takie dane poprawiły egzekwowanie przepisów dotyczących 

dostępu do zawodu przewoźnika. Proponuje się zatem uwzględnienie informacji o 

dokumentach, które faktycznie potwierdzają zolność finansową przedsiębiorstwa. 

 

Poprawka  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i 
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Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) ocenę ryzyka przedsiębiorstwa 

zgodnie z art. 9 dyrektywy 2006/22/WE. 

skreśla się 

Or. es 

 

Poprawka  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) dodaje się lit. ca) w brzmieniu: 

 „ca) nazwy i wszelkie istotne informacje 

dotyczące przedsiębiorstw transportu 

drogowego uprzednio zarządzanych przez 

zarządzających transportem;”; 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – punkt ii 

1071/2009 (WE) 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą zdecydować 

o przechowywaniu danych, o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. e)–j), w 

oddzielnych rejestrach. W takim przypadku 

odpowiednie dane są udostępniane na 

wniosek lub dostępne bezpośrednio dla 

wszystkich właściwych organów w danym 

Państwa członkowskie mogą zdecydować 

o przechowywaniu danych, o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. e)–j), w 

oddzielnych rejestrach. W takim przypadku 

odpowiednie dane są dostępne 

bezpośrednio dla wszystkich właściwych 

organów w danym państwie 
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państwie członkowskim. Żądanych 

informacji udziela się w terminie pięciu dni 

roboczych od otrzymania wniosku. Dane, o 

których mowa w akapicie pierwszym lit. 

a)–d), są publicznie dostępne zgodnie z 

odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

członkowskim. Żądanych informacji 

udziela się w terminie pięciu dni roboczych 

od otrzymania wniosku. Dane, o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), są 

publicznie dostępne zgodnie z 

odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

Or. fr 

 

Poprawka  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – podpunkt ii 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą zdecydować 

o przechowywaniu danych, o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. e)–j), w 

oddzielnych rejestrach. W takim przypadku 

odpowiednie dane są udostępniane na 

wniosek lub dostępne bezpośrednio dla 

wszystkich właściwych organów w danym 

państwie członkowskim. Żądanych 

informacji udziela się w terminie pięciu dni 

roboczych od otrzymania wniosku. Dane, o 

których mowa w akapicie pierwszym lit. 

a)–d), są publicznie dostępne zgodnie z 

odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

Państwa członkowskie mogą zdecydować 

o przechowywaniu danych, o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. e)–h), w 

oddzielnych rejestrach. W takim przypadku 

odpowiednie dane są udostępniane na 

wniosek lub dostępne bezpośrednio dla 

wszystkich właściwych organów w danym 

państwie członkowskim. Żądanych 

informacji udziela się w terminie pięciu dni 

roboczych od otrzymania wniosku. Dane, o 

których mowa w akapicie pierwszym lit. 

a)–d), są publicznie dostępne zgodnie z 

odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

Or. es 

 

Poprawka  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się ustęp -1 w brzmieniu: 

 „W celu zwiększenia skuteczności 

transgranicznego egzekwowania 

przepisów dane zawarte w krajowych 

rejestrach elektronicznych są w pełni 

dostępne w czasie rzeczywistym dla 

wszystkich właściwych organów kontroli 

ze wszystkich państw członkowskich.”; 

Or. en 

 

Poprawka  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a a (nowa) 

1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 aa) w art. 16 ust. 2 lit. c) wprowadza 

się następujące zmiany: 

c) nazwiska zarządzających 

transportem wskazanych w celu spełnienia 

warunku dobrej reputacji i kompetencji 

zawodowych lub, stosownie do przypadku, 

nazwisko przedstawiciela prawnego; 

„c) nazwiska zarządzających 

transportem wskazanych w celu spełnienia 

warunku dobrej reputacji i kompetencji 

zawodowych lub, stosownie do przypadku, 

nazwisko przedstawiciela prawnego; 

nazwy przedsiębiorstw uprzednio 

zarządzanych przez zarządzających 

transportem;”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=PL) 

 

Poprawka  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a b (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ab) w art. 16 ust. 2 lit. c) wprowadza 

się następujące zmiany: 

c) nazwiska zarządzających 

transportem wskazanych w celu spełnienia 

warunku dobrej reputacji i kompetencji 

zawodowych lub, stosownie do przypadku, 

nazwisko przedstawiciela prawnego; 

„c) nazwiska zarządzających 

transportem wskazanych w celu spełnienia 

wymogów określonych w art. 3 w 

odniesieniu do dobrej reputacji 

i kompetencji zawodowych lub, stosownie 

do przypadku, nazwisko przedstawiciela 

prawnego;”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Poprawka  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ba) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 państwa 

członkowskie podejmują wszelkie 

niezbędne działania w celu zapewnienia, 

aby krajowe rejestry elektroniczne zostały 

połączone ze sobą i były dostępne w całej 

Wspólnocie poprzez krajowe punkty 

kontaktowe określone w art. 18. 

Dostępność poprzez krajowe punkty 

kontaktowe oraz połączenie rejestrów 

zostają zapewnione w terminie do dnia 

31 grudnia 2012 r., tak, aby właściwy 

organ w dowolnym państwie 

członkowskim miał możliwość dostępu do 

krajowego rejestru elektronicznego 

„5. Państwa członkowskie podejmują 

wszelkie niezbędne działania w celu 

zapewnienia, aby krajowe rejestry 

elektroniczne zostały połączone ze sobą i 

interoperacyjne w całej Unii, jak również 

połączone z systemem, o którym mowa w 

rozporządzeniu (UE) nr 165/2014, tak aby 

wszelkie właściwe organy i jednostki 

kontrolne wszystkich państw 

członkowskich miały bezpośredni dostęp 

do wszystkich danych określonych w 

ustępie 2.”; 
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dowolnego państwa członkowskiego. 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Poprawka  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b b (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 6 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 bb) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Komisja – zgodnie z procedurą, o 

której mowa w art. 25 ust. 2, i po raz 

pierwszy przed dniem 31 grudnia 2010 r. – 

przyjmuje wspólne zasady dotyczące 

wykonania ust. 5, takie jak format 

wymienianych danych, procedury 

techniczne w zakresie elektronicznego 

dostępu do rejestrów innych państw 

członkowskich i wspierania 

interoperacyjności krajowych rejestrów 

elektronicznych z innymi odpowiednimi 

bazami danych. Te wspólne zasady 

określają, który organ odpowiada za 

dostęp do danych, dalsze korzystanie 

i aktualizację danych po uzyskaniu do 

nich dostępu, oraz obejmują w tym celu 

zasady wprowadzania danych i ich 

monitorowania. 

„6. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 24, aby ustanowić i 

aktualizować wspólne zasady 

gwarantujące, że krajowe rejestry 

elektroniczne są w pełni wzajemnie 

połączone i interoperacyjne, zarówno 

między sobą, jak i z systemem określonym 

w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014, w 

taki sposób, że właściwy organ lub 

jednostka kontrolna w każdym państwie 

członkowskim jest w stanie uzyskać 

bezpośredni dostęp do krajowego rejestru 

elektronicznego każdego państwa 

członkowskiego, zgodnie z ust. 5. Te 

wspólne zasady obejmują przepisy 

regulujące format wymienianych danych, 

procedury techniczne w zakresie 

elektronicznego dostępu do rejestrów 

innych państw członkowskich i 

interoperacyjność między krajowymi 

rejestrami elektronicznymi, a także 

szczegółowe zasady dotyczące dostępu do 

danych, ich wprowadzania i 

monitorowania.”; 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 
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Poprawka  195 

Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11a) Aby zagwarantować wykonywanie 

wszystkich unijnych przepisów 

dotyczących pracowników mobilnych w 

sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny, 

Europejski Urząd ds. Pracy jest 

odpowiedzialny za kontrolę i 

egzekwowanie przepisów. Urząd zapewnia 

państwom członkowskim, partnerom 

społecznym i pracownikom wsparcie 

operacyjne i prawne w zakresie 

egzekwowania przepisów socjalnych i 

przeprowadzania kontroli w całej Europie. 

Or. en 

 

Poprawka  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a (nowa) 

1071/2009 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -a) w ust. 2 wprowadza się 

następujące zmiany: 

2. Krajowy rejestr elektroniczny 

zawiera przynajmniej następujące dane: a) 

firmę i formę prawną przedsiębiorcy; b) 

adres jego siedziby; c) nazwiska 

zarządzających transportem wskazanych w 

celu spełnienia warunku dobrej reputacji i 

kompetencji zawodowych lub, stosownie 

do przypadku, nazwisko przedstawiciela 

prawnego; d) rodzaj zezwolenia, liczbę 

pojazdów objętych zezwoleniem i, w 

„2. Krajowy rejestr elektroniczny 

zawiera przynajmniej następujące dane: a) 

firmę i formę prawną przedsiębiorcy; b) 

adres jego siedziby; c) nazwiska 

zarządzających transportem wskazanych w 

celu spełnienia warunku dobrej reputacji i 

kompetencji zawodowych lub, stosownie 

do przypadku, nazwisko przedstawiciela 

prawnego; d) rodzaj zezwolenia, liczbę 

pojazdów objętych zezwoleniem i, w 
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stosownych przypadkach, numer seryjny 

licencji wspólnotowej oraz 

uwierzytelnionych odpisów; e) liczbę, 

kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), które 

doprowadziły do skazania lub nałożenia 

sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat; f) 

nazwiska osób, które zostały uznane za 

niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy do czasu 

przywrócenia dobrej reputacji tych osób 

zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane 

środki rehabilitujące. Do celów lit. e) 

państwa członkowskie mogą do dnia 31 

grudnia 2015 r. zdecydować o 

umieszczaniu w krajowym rejestrze 

elektronicznym tylko najpoważniejszych 

naruszeń określonych w załączniku IV. 

stosownych przypadkach, numer seryjny 

licencji wspólnotowej oraz 

uwierzytelnionych odpisów; e) liczbę, 

kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), które 

doprowadziły do skazania lub nałożenia 

sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat; f) 

nazwiska osób, które zostały uznane za 

niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy do czasu 

przywrócenia dobrej reputacji tych osób 

zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane 

środki rehabilitujące. Do celów lit. e) 

państwa członkowskie mogą do dnia 31 

grudnia 2015 r. zdecydować o 

umieszczaniu w krajowym rejestrze 

elektronicznym tylko najpoważniejszych 

naruszeń określonych w załączniku IV. 

 W celu skutecznego transgranicznego 

egzekwowania przepisów dane zawarte w 

krajowych rejestrach elektronicznych są 

dostępne w czasie rzeczywistym dla 

wszystkich właściwych organów państw 

członkowskich.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=PL) 

 

Poprawka  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Dyrektywa (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 18 – ustęp 3 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W celu uproszczenia współpracy 

między organami administracji i wymiany 

dobrych praktyk w dziedzinie kontroli 

państwa członkowskie działają w 

porozumieniu z platformą na rzecz 

usprawnienia współpracy w zakresie 

przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i 
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Europejskim Urzędem ds. Pracy. 

Or. fr 

 

Poprawka  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy państwo 

członkowskie, do którego wniosek był 

skierowany, uzna, że nie jest on 

wystarczająco uzasadniony, informuje o 

tym państwo członkowskie, które złożyło 

wniosek w ciągu dziesięciu dni roboczych. 

Państwo członkowskie, które złożyło 

wniosek, przedstawia dalsze informacje na 

poparcie wniosku. Jeżeli nie jest to 

możliwe, wniosek może zostać odrzucony 

przez państwo członkowskie, do którego 

był skierowany. 

4. W odniesieniu do ust. 1 i 2, w 

przypadku gdy państwo członkowskie, do 

którego wniosek był skierowany, uzna, że 

nie jest on wystarczająco uzasadniony, 

informuje o tym państwo członkowskie, 

które złożyło wniosek, w ciągu pięciu dni 

roboczych. Państwo członkowskie, które 

złożyło wniosek, przedstawia dalsze 

informacje na poparcie wniosku i 

zainteresowane państwa członkowskie 

omawiają ze sobą wszelkie pojawiające się 

trudności w celu znalezienia dla nich 

rozwiązania. Jeżeli nie jest to możliwe, 

wniosek może zostać odrzucony przez 

państwo członkowskie, do którego był 

skierowany. W takim przypadku państwo 

członkowskie, które złożyło wniosek, może 

skierować skargę do Komisji, która, 

stosownie do przypadku, może podjąć 

niezbędne działania. 

Or. en 

 

Poprawka  199 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 18 – ustęp 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli udzielenie żądanych 

informacji, przeprowadzenie kontroli lub 

dochodzenia jest trudne lub niemożliwe, 

dane państwo członkowskie niezwłocznie 

informuje o tym wnioskujące państwo 

członkowskie w ciągu dziesięciu dni 

roboczych, podając przyczyny. 

Zainteresowane państwa członkowskie 

omawiają ze sobą wszelkie pojawiające się 

trudności w celu znalezienia dla nich 

rozwiązania. 

5. Jeżeli udzielenie żądanych 

informacji, przeprowadzenie kontroli lub 

dochodzenia jest trudne lub niemożliwe, 

dane państwo członkowskie niezwłocznie 

informuje o tym wnioskujące państwo 

członkowskie w ciągu dziesięciu dni 

roboczych, podając przyczyny. 

Zainteresowane państwa członkowskie 

współpracują i omawiają ze sobą wszelkie 

pojawiające się trudności w celu 

znalezienia dla nich rozwiązania. 

Or. nl 

 

Poprawka  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 18 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W odpowiedzi na wnioski, o 

których mowa w ust. 3, państwa 

członkowskie dostarczają wymagane 

informacje i przeprowadzają żądane 

kontrole, inspekcje i dochodzenia w 

terminie dwudziestu pięciu dni roboczych 

od otrzymania wniosku, chyba że 

poinformowały wnioskujące państwo 

członkowskie, że wniosek jest 

niewystarczająco uzasadniony lub zgłosiły 

na podstawie ust. 4 i 5 niemożność ich 

przeprowadzenia lub zaistniałe trudności. 

6. W odpowiedzi na wnioski, o 

których mowa w ust. 3, państwa 

członkowskie dostarczają wymagane 

informacje i przeprowadzają żądane 

kontrole, inspekcje i dochodzenia w 

terminie piętnastu dni roboczych od 

otrzymania wniosku, chyba że państwa 

członkowskie, których to dotyczy, wspólnie 

uzgodnią inny termin. Jeżeli nie jest to 

możliwe, wniosek może zostać odrzucony 

przez państwo członkowskie, do którego 

był skierowany. W takim przypadku, 

państwo członkowskie, które złożyło 
wniosek, może skierować skargę do 

Komisji, która, stosownie do przypadku, 

może podjąć niezbędne działania. 

Or. en 
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Poprawka  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Państwa członkowskie 

przeprowadzają w całym kraju kontrole 

powiązanych firm transportowych 

(jednostek dominujących i zależnych) w 

celu zidentyfikowania naruszeń 

związanych z nieproporcjonalnym 

przenoszeniem zysków lub fakturowaniem 

poniżej wartości. 

Or. en 

 

Poprawka  202 

Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Wspólnotowy wykaz przewoźników 

drogowych, którzy nie spełniają 

odpowiednich wymogów prawnych, jest 

podawany do wiadomości publicznej w 

celu zapewnienia jak największej 

przejrzystości. Wykaz ten sporządza się w 

oparciu o wspólne kryteria opracowane 

na szczeblu wspólnotowym i Europejski 

Urząd ds. Pracy poddaje go co roku 

przeglądowi. Przewoźnicy drogowi 

wymienieni w wykazie wspólnotowym 

podlegają zakazowi wykonywania 

przewozów. Ujęte w wykazie 

wspólnotowym zakazy wykonywania 

przewozów mają zastosowanie na całym 

terytorium państw członkowskich. W 
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wyjątkowych przypadkach państwa 

członkowskie są upoważnione do 

podejmowania środków jednostronnych. 

W sytuacji kryzysowej i w obliczu 

nieprzewidzianego problemu związanego z 

bezpieczeństwem państwa członkowskie 

mają możliwość niezwłocznego wydania 

zakazu wykonywania przewozów na 

własnym terytorium. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W sektorze lotnictwa istnieje globalna czarna lista linii lotniczych, które nie spełniają norm 

bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa wymienione w tym wykazie obowiązuje zakaz prowadzenia 

działalności tak długo, jak długo w nim figurują. Biorąc pod uwagę fakt, że w sektorze 

transportu drogowego przestrzeganie przepisów jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego, należy w możliwie najkrótszym terminie wprowadzić podobny wykaz, który 

powinien podlegać ustanawianemu Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy. 

 

Poprawka  203 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) w art. 26 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w 

brzmieniu: 

skreśla się 

„3. Każdego roku państwa 

członkowskie opracowują sprawozdanie w 

sprawie korzystania z pojazdów 

silnikowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton lub 

zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton na 

ich terytorium i przekazują je Komisji nie 

później niż do dnia 30 czerwca roku 

następującego po zakończeniu okresu 

sprawozdawczego. Sprawozdanie to 

zawiera: 
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a) liczbę zezwoleń wydanych 

przedsiębiorstwom wykonującym zawód 

przewoźnika drogowego transportu rzeczy 

wyłącznie pojazdami silnikowymi, których 

dopuszczalna masa całkowita nie 

przekracza 3,5 ton lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton; 

 

b) liczbę pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

ton, zarejestrowanych w danym państwie 

członkowskim w każdym roku 

kalendarzowym; 

 

c) łączną liczbę pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton, 

zarejestrowanych w danym państwie 

członkowskim na dzień 31 grudnia 

każdego roku; 

 

d) szacowany udział pojazdów 

silnikowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton lub 

zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton w 

ogólnej działalności w zakresie transportu 

drogowego wszystkich pojazdów 

zarejestrowanych w danym państwie 

członkowskim, w podziale na przewozy 

krajowe, międzynarodowe i kabotaż. 

 

4. Na podstawie informacji 

zebranych przez Komisję zgodnie z ust. 3 i 

dodatkowych dowodów, najpóźniej do 

dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie w sprawie zmiany 

łącznej liczby pojazdów silnikowych o 

dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 ton lub zespołów 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton 

wykonujących krajowe i międzynarodowe 

przewozy drogowe. Na podstawie tego 

sprawozdania Komisja ocenia, czy 

konieczne jest zaproponowanie 

dodatkowych środków. 

 

5. Każdego roku państwa 

członkowskie przekazują Komisji 
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sprawozdanie na temat wniosków 

złożonych przez nie na podstawie art. 18 

ust. 3 i 4 oraz odpowiedzi otrzymanych od 

innych państw członkowskich, a także 

skutków działań podjętych na podstawie 

dostarczonych informacji.”; 

Or. en 

 

Poprawka  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przewóz pustych kontenerów lub palet 

uważa się za zarobkowy przewóz rzeczy, 

we wszystkich przypadkach, gdy jest on 

przedmiotem umowy przewozu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przewóz pustych kontenerów lub palet 

uważa się za zarobkowy przewóz rzeczy, 

we wszystkich przypadkach, gdy jest on 

przedmiotem umowy przewozu. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  206 

Georges Bach 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przewóz pustych kontenerów lub palet 

uważa się za zarobkowy przewóz rzeczy, 

we wszystkich przypadkach, gdy jest on 

przedmiotem umowy przewozu. 

Przewozu pustych kontenerów lub palet 

nie uważa się za zarobkowy 

międzynarodowy przewóz rzeczy do celów 

rozdziału III. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kabotaż wykonywany tymczasowo i wyraźnie powiązany z rzeczywistym międzynarodowym 

przewozem transportowym może przyczynić się do zwiększenia efektywności transportu i 

ograniczyć zbędne puste przebiegi. Obecny system kabotażu jest nadużywany przez 

przedsiębiorstwa wykonujące systematyczne przewozy kabotażowe i należy go utrudnić w celu 

zapewnienia równych warunków działania. Z tego powodu nie należy udzielać zezwoleń na 

międzynarodowe przewozy transportowe jedynie pustych kontenerów lub palet. 

 

Poprawka  207 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przewóz pustych kontenerów lub palet 

uważa się za zarobkowy przewóz rzeczy, 

we wszystkich przypadkach, gdy jest on 

przedmiotem umowy przewozu. 

Do celów stosowania rozdziału III w 

sprawie kabotażu przewozu pustych 

kontenerów lub palet nie uważa się za 

zarobkowy przewóz rzeczy. 

Or. nl 
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Poprawka  208 

Karima Delli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „1a. Niniejsze rozporządzenie ma także 

zastosowanie do drogowego przywozu lub 

wywozu towarów jako jednego z etapów 

transportu kombinowanego określonego 

w dyrektywie Rady 92/106/EWG.”; 

Or. en 

 

Poprawka  209 

Michael Gahler 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a) art. 1 ust. 2 wprowadza się 

następujące zmiany: 

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. Taki przejazd 

tranzytowy jest objęty przepisami 

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 
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Wspólnotą a danym państwem trzecim.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Poprawka  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 1 – ustęp 5 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a) w art. 1 ust. 5 skreśla się lit. c). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 i wszystkie jego przepisy powinny mieć także 

zastosowanie do pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 

3,5 ton, lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, 

które wykorzystywane są do transportu drogowego. 

 

Poprawka  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 2 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym lub kilku punktach załadunku 

skreśla się 
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do momentu dostarczenia ich do jednego 

lub kilku punktów dostawy, jak określono 

w liście przewozowym; 

Or. en 

 

Poprawka  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 2 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym lub kilku punktach załadunku do 

momentu dostarczenia ich do jednego lub 

kilku punktów dostawy, jak określono w 

liście przewozowym; 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym lub kilku punktach załadunku do 

momentu dostarczenia ich do jednego lub 

kilku punktów dostawy, jak określono w 

liście przewozowym, przy czym głównym 

celem przewozu jest uniknięcie przejazdu 

samochodów ciężarowych bez ładunku; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Kabotaż nie powinien stać się zwykłym sposobem działania w transporcie drogowym. Jego 

głównym celem jest uniknięcie przejazdów samochodów ciężarowych bez ładunku. 

 

Poprawka  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

1072/2009 

Artykuł 2 – ustęp 6 



 

AM\1144073PL.docx 111/154 PE616.759v01-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym lub kilku punktach załadunku 

do momentu dostarczenia ich do jednego 

lub kilku punktów dostawy, jak określono 

w liście przewozowym; 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym punkcie załadunku do momentu 

dostarczenia ich do jednego punktu 

dostawy; 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 2 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym lub kilku punktach załadunku 

do momentu dostarczenia ich do jednego 

lub kilku punktów dostawy, jak określono 

w liście przewozowym; 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym punkcie załadunku do momentu 

dostarczenia ich do jednego punktu 

dostawy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kabotaż wykonywany tymczasowo i wyraźnie powiązany z rzeczywistym międzynarodowym 

przewozem transportowym do lub z państwa członkowskiego siedziby przewoźnika może 

przyczynić się do zwiększenia efektywności transportu i ograniczyć zbędne puste przebiegi, 

ale niestety obecny system kabotażu jest nadużywany przez przedsiębiorstwa wykonujące 

systematyczny kabotaż i zatrudniające kierowców-koczowników. Tego rodzaju systematyczny 

kabotaż należy utrudnić. 
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Poprawka  215 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 2 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w jednym lub kilku punktach załadunku 

do momentu dostarczenia ich do jednego 

lub kilku punktów dostawy, jak określono 

w liście przewozowym; 

6. „przewóz kabotażowy” oznacza 

krajowy zarobkowy przewóz wykonywany 

na podstawie tymczasowego zezwolenia w 

przyjmującym państwie członkowskim, 

obejmujący przewóz od odbioru towarów 

w punkcie załadunku do momentu 

dostarczenia ich do punktu dostawy, jak 

określono w liście przewozowym; 

Or. fr 

 

Poprawka  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 2a) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

Zasada ogólna „Zasada ogólna 

Wykonywanie przewozów 

międzynarodowych wymaga posiadania 

licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca 

jest obywatelem państwa trzeciego, 

świadectwa kierowcy. 

Wykonywanie przewozów 

międzynarodowych wymaga posiadania 

inteligentnych tachografów zgodnie z 

rozdziałem II rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014*, 
licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca 

jest obywatelem państwa trzeciego, 

świadectwa kierowcy.”; 
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 __________________ 

 * 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 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Uzasadnienie 

Inteligentne tachografy ułatwią obowiązkowe i automatyczne rejestrowanie pozycji pojazdu w 

chwili rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy i umożliwią gromadzenie danych na temat 

łącznego czasu prowadzenia pojazdu w danym państwie członkowskim. Stworzy to możliwość 

kontroli przestrzegania przepisów dotyczących m.in. delegowania pracowników i kabotażu. 

 

Poprawka  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 2a) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

Wykonywanie przewozów 

międzynarodowych wymaga posiadania 

licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca 

jest obywatelem państwa trzeciego, 

świadectwa kierowcy. 

„Wykonywanie przewozów 

międzynarodowych wymaga posiadania 

licencji wspólnotowej. inteligentnego 

tachografu określonego w rozporządzeniu 

(UE) nr 165/2014 oraz, jeśli kierowca jest 

obywatelem państwa trzeciego, 

świadectwa kierowcy.”; 
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Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:PL:PDF) 

 

Poprawka  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

1072/2009 

Artykuł 3 Zasada ogólna 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 2a) w art. 3 wprowadza się następujące 

zmiany: 

Wykonywanie przewozów 

międzynarodowych wymaga posiadania 

licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca 

jest obywatelem państwa trzeciego, 

świadectwa kierowcy. 

„Wykonywanie przewozów 

międzynarodowych wymaga posiadania 

inteligentnych tachografów zgodnie z 

rozdziałem II rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014, 
licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca 

jest obywatelem kraju trzeciego , 

świadectwa kierowcy.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=PL) 

 

Poprawka  219 

Jeroen Lenaers 

 

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 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 
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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 pięciu dni od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym.”; 

Or. nl 

 

Poprawka  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie 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 

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, do trzech przewozów 

kabotażowych następujących po przewozie 

międzynarodowym z innego państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego do 

przyjmującego państwa członkowskiego. 

Pierwszy załadunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego może rozpocząć 

się o godz. 00:00 następnego dnia po 

ostatnim rozładunku rzeczy 
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międzynarodowym. w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. Ostatni rozładunek 

rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego 

przed opuszczeniem przyjmującego 

państwa członkowskiego ma miejsce 

w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. W terminie, o którym 

mowa w akapicie pierwszym, przewoźnicy 

mogą wykonywać niektóre lub wszystkie 

przewozy kabotażowe dozwolone zgodnie 

z tym akapitem w którymkolwiek państwie 

członkowskim, pod warunkiem że są one 

ograniczone do jednego przewozu 

kabotażowego na państwo członkowskie 

w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego. Okres wykonywania 

przewozu kabotażowego kończy się 

siódmego dnia o godz. 24:00. 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

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 
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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. 

sąsiadujących państwach członkowskich. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce 

w ciągu 24 godzin od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

 Przedsiębiorstwa transportu drogowego 

nie są uprawnione do wykonywania 

przewozów kabotażowych tym samym 

pojazdem lub, w przypadku zespołu 

pojazdów, pojazdem silnikowym tego 

pojazdu, w przyjmującym państwie 

członkowskim w terminie siedmiu dni od 

zakończenia 24-godzinnego okresu, o 

którym mowa w akapicie pierwszym. 

Or. en 

 

Poprawka  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

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 

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 1 dnia od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 
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w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

 Przedsiębiorstwa transportu drogowego 

nie są uprawnione do wykonywania 

przewozów kabotażowych tym samym 

pojazdem lub, w przypadku zespołu 

pojazdów, pojazdem silnikowym tego 

pojazdu, w tym samym przyjmującym 

państwie członkowskim w terminie 

siedmiu dni od zakończenia 

jednodniowego okresu, o którym mowa w 

akapicie pierwszym. 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

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, nie są uprawnieni do 

wykonywania tym samym pojazdem lub, 

w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem 

silnikowym tego pojazdu, przewozów 

kabotażowych w przyjmującym państwie 

członkowskim. 
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Or. fr 

 

Poprawka  224 

Georges Bach 

 

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 takiej dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym, pod warunkiem 

istnienia umowy przewozu. Przewozów 

kabotażowych nie wolno wykonywać tym 

samym pojazdem w tym samym 

przyjmującym państwie członkowskim w 

ciągu 7 dni następujących po zakończeniu 

przewozu kabotażowego tym pojazdem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu utrudnienia systematycznego kabotażu po wykonywanych przez przewoźnika 

przewozach kabotażowych powinien mieć miejsce etap wycofania się, zanim przewoźnik 

będzie uprawniony do wykonania innego przewozu kabotażowego w tym samym 

przyjmującym państwie członkowskim. 
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Poprawka  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 trzech dni od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

 Pojazdy, o których mowa w akapicie 

pierwszym niniejszego ustępu, powracają 

do państwa członkowskiego pochodzenia 

nie później niż dwa tygodnie po jego 

opuszczeniu. 

Or. it 

 

Poprawka  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 
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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 w 

celu uniknięcia powrotu bez ładunku. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

jednego dopuszczalnego przewozu 

kabotażowego ma miejsce w ciągu 3 dni od 

ostatniego rozładunku w przyjmującym 

państwie członkowskim w ramach dostawy 

rzeczy w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Kabotaż należy uregulować i ograniczyć do jednego przewozu w ciągu trzech dni, by nie 

dochodziło do przypadków nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami. Praktyka ta nie 

powinna stać się zwykłym sposobem działania w transporcie drogowym. Powinna 

odpowiadać potrzebom ochrony środowiska i rentowności ekonomicznej w transporcie 

międzynarodowym, gdyż pozwala na uniknięcie przejazdów bez ładunku. 

 

Poprawka  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 
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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. 

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 6 dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Article 2 – paragraph 1 – point 5 – point a 

Regulation 1072/2009 

Article 8 paragraph 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 

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 7 dni od ostatniego rozładunku w 

przyjmującym państwie członkowskim w 

ramach dostawy rzeczy w przychodzącym 
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ruchu międzynarodowym.; ruchu międzynarodowym.; 

Or. pl 

Uzasadnienie 

Zgodnie z założeniami Białych Ksiąg w Unii Europejskiej powinna wystepować stopniowa 

liberalizacja usług kabotażowych. Proponuje sie zatem pozostawienie 7 dni, jako okresu 

przewidzianego na realizację przewozów kabotażowych bez maksymalnej liczby operacji, co 

jest trudne do skontrolowania. 

Poprawka  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 do lub z państwa 

członkowskiego, w którym przewoźnik ma 

siedzibę, przewoźnik jest uprawniony 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 48 godzin od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach takiej dostawy 

rzeczy w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym, pod warunkiem 

istnienia umowy przewozu. 

Or. en 

 



 

PE616.759v01-00 124/154 AM\1144073PL.docx 

PL 

Poprawka  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 lub 

sąsiadujących państwach członkowskich. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce 

w ciągu 7 dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Georgi Pirinski 

 

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 

2. Po dostarczeniu rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym z innego państwa 

członkowskiego lub państwa trzeciego do 

przyjmującego państwa członkowskiego 
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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. 

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 7 dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Helga Stevens 

 

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 pięciu 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. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce 

w ciągu trzech dni od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 
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Or. nl 

 

Poprawka  233 

Claude Rolin 

 

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 lub 

sąsiadujących państwach członkowskich. 

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie 

przewozu kabotażowego ma miejsce 

w ciągu jednego dnia od ostatniego 

rozładunku w przyjmującym państwie 

członkowskim w ramach dostawy rzeczy 

w przychodzącym ruchu 

międzynarodowym. 

Or. fr 

 

Poprawka  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a (nowa) 

1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 „2a. Za każdy przewóz kabotażowy 

przyznaje się wynagrodzenie zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w państwie, w 

którym odbywa się kabotaż, lub w ramach 

delegowania. Zabrania się w związku z 

tym kabotażu w dawnym rozumieniu 

stanowiącego odstępstwo od prawa 

przyjmującego państwa członkowskiego.”; 

Or. fr 

 

Poprawka  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Celem tych przewozów jest powrót 

do państwa członkowskiego siedziby 

przedsiębiorstwa. 

Or. es 

Poprawka  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

Rozporządzenie 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 
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rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może 

przedstawić wyraźny dowód 

potwierdzający poprzedni przewóz 

międzynarodowy. 

rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może 

przedstawić wyraźny dowód 

potwierdzający poprzedni przewóz 

międzynarodowy oraz każdy kolejny 

przewóz kabotażowy wykonany na 

podstawie listu przewozowego. Listy 

przewozowe powinny być łatwo dostępne 

w pojeździe. 

 Każdy list przewozowy musi zawierać 

numery rejestracyjne pojazdu silnikowego 

i przyczepy. List przewozowy można 

okazać w formie elektronicznej, w 

podlegającej zmianie ustrukturyzowanej 

formie, którą można bezpośrednio 

wykorzystywać do przechowywania i 

przetwarzania za pomocą komputerów, 

jak np. eCMR. 

 W celu wykazania, że warunki określone 

w niniejszym artykule zostały spełnione, 

nie wymaga się żadnych dodatkowych 

dokumentów. 

 Należy prowadzić rejestr obejmujący 28 

poprzednich dni. Rejestr powinien być 

przechowywany w przedsiębiorstwie. 

Podczas kontroli drogowej kierowca musi 

mieć możliwość skontaktowania się z 

siedzibą główną przedsiębiorstwa, 

zarządzającym transportem lub inną 

osobą lub podmiotem, który może 

dostarczyć mu listy przewozowe z 

poprzednich 28 dni. 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy Krajowe drogowe przewozy rzeczy 
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wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może 

przedstawić wyraźny dowód 

potwierdzający poprzedni przewóz 

międzynarodowy. 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, wyłącznie jeśli 

przewoźnik może przedstawić wyraźny 

dowód potwierdzający poprzedni przewóz 

międzynarodowy do lub z państwa 

członkowskiego siedziby, a także jeśli 

wartość umowy przewozu odnoszącej się 

do poprzedniego przewozu 

międzynarodowego nie jest znacząco 

niższa niż łączna wartość umów przewozu 

w ramach przewozów kabotażowych. 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

1072/2009 

Artykuł 8 – litera b – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może 

przedstawić wyraźny dowód 

potwierdzający poprzedni przewóz 

międzynarodowy. 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za niezgodne z niniejszym 

rozporządzeniem. 

Or. fr 

 

Poprawka  239 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 
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Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może 

przedstawić wyraźny dowód 

potwierdzający poprzedni przewóz 

międzynarodowy. 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy 

wykonywane w przyjmującym państwie 

członkowskim przez przewoźnika 

niemającego siedziby w tym państwie 

uznaje się za zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, jeśli przewoźnik może 

przedstawić wyraźny dowód 

potwierdzający faktyczny poprzedni 

przewóz międzynarodowy. 

Or. nl 

 

Poprawka  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „3a. W celu wykazania, że warunki 

określone w niniejszym artykule zostały 

spełnione, właściwe organy państwa 

członkowskiego, w którym wykonywany 

jest przewóz kabotażowy, sprawdzają: 

 a) dane z tachografu obejmujące 

bieżący dzień i poprzednie 56 dni; 

 b) elektroniczne listy przewozowe 

obejmujące bieżący dzień i poprzednie 56 

dni; 

 c) powiadomienie, o którym mowa 

w ust. 1.”; 

Or. en 
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Poprawka  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ba) art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

W celu wykazania, że warunki określone 

w niniejszym artykule zostały spełnione, 

nie wymaga się żadnych dodatkowych 

dokumentów. 

„W celu wykazania, że warunki określone 

w niniejszym artykule zostały spełnione, 

właściwe organy państwa członkowskiego, 

w którym wykonywany jest przewóz 

kabotażowy, mogą zażądać dodatkowych 

dokumentów i zweryfikować dane 

dotyczące: 

 a) tachografu; 

 b) elektronicznego listu 

przewozowego.”; 

 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Poprawka  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 4 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

Dowody, o których mowa w ust. 3, są 

przechowywane w pojeździe i 
przedstawiane lub przesyłane na żądanie 

upoważnionemu funkcjonariuszowi służb 

kontrolnych przyjmującego państwa 
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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. 

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, 

takiej jak np. elektroniczny list 

przewozowy (eCMR).* Podczas kontroli 

drogowej kierowca musi mieć możliwość 

skontaktowania się z siedzibą główną, 

zarządzającym transportem lub inną osobą 

lub podmiotem, który może dostarczyć mu 

dodatkowy dowód, o którym mowa w ust. 

3. 

Or. en 

 

Poprawka  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 4 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Dowody, o których mowa w ust. 3, są 

przechowywane w pojeździe i 
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 
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dowód, o którym mowa w ust. 3. 

Or. en 

 

Poprawka  244 

Claude Rolin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 4 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Dowody, o których mowa w ust. 3, są 

przedstawiane 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. 

Or. fr 

 

Poprawka  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Rozporządzenie 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

_________________ skreśla się 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Nieaktualny. 

 

Poprawka  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera c a (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „4b. W celu skutecznego 

monitorowania zgodności z przepisami 

niniejszego rozporządzenia 

przedsiębiorstwa transportu drogowego 

przekazują odpowiednim właściwym 

organom krajowym państwa 

członkowskiego, w którym wykonywany 

jest przewóz kabotażowy, w formie 

deklaracji na piśmie sporządzonej w 

języku urzędowym (lub w jednym z 

języków urzędowych) tego państwa 

członkowskiego lub w innym języku 

akceptowanym przez to państwo 

członkowskie, istotne informacje, które są 

niezbędne do skutecznego prowadzenia 

kontroli przewozów kabotażowych. 

Informacje te przekazuje się najpóźniej w 

momencie rozpoczęcia przewozu 

kabotażowego i powinny one zawierać co 

najmniej następujące dane: 

 a) tożsamość nadawcy; 

 b) szacowany czas trwania przewozu 

kabotażowego; 

 c) następujące dane dotyczące 

każdego kierowcy: imię i nazwisko, 

państwo członkowskie zamieszkania, 

państwo członkowskie, w którym 
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zarejestrowana jest umowa o pracę, 

państwo członkowskie, w którym opłacane 

są składki na ubezpieczenie społeczne 

oraz numer ubezpieczenia społecznego 

lub krajowego.”; 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Georges Bach 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 5a) w art. 9 wprowadza się następujące 

zmiany: 

Artykuł 9 „Artykuł 9 

Przepisy dotyczące przewozów 

kabotażowych 

Przepisy dotyczące przewozów 

kabotażowych 

1. O ile przepisy wspólnotowe nie 

stanowią inaczej, wykonywanie 

przewozów kabotażowych podlega 

przepisom ustawowym, wykonawczym 

i administracyjnym przyjmującego państwa 

członkowskiego w następujących 

kwestiach: 

1. O ile przepisy wspólnotowe nie 

stanowią inaczej, wykonywanie 

przewozów kabotażowych podlega 

przepisom ustawowym, wykonawczym 

i administracyjnym przyjmującego państwa 

członkowskiego w następujących 

kwestiach: 

a) zasad dotyczących umowy 

przewozu; 

a) zasad dotyczących umowy 

przewozu; 

b) masy i wymiarów pojazdów 

drogowych; 

b) masy i wymiarów pojazdów 

drogowych; 

c) wymogów związanych 

z przewozem określonych kategorii rzeczy, 

w szczególności rzeczy niebezpiecznych, 

szybko psujących się artykułów 

żywnościowych oraz żywych zwierząt; 

c) wymogów związanych 

z przewozem określonych kategorii rzeczy, 

w szczególności rzeczy niebezpiecznych, 

szybko psujących się artykułów 

żywnościowych oraz żywych zwierząt; 

d) czasu prowadzenia pojazdu 

i okresów odpoczynku kierowcy; 

d) czasu prowadzenia pojazdu 

i okresów odpoczynku kierowcy; 

e) podatku od wartości dodanej 

(VAT) od usług transportowych. 

e) podatku od wartości dodanej 

(VAT) od usług transportowych; 
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Masa i wymiary, o których mowa 

w akapicie pierwszym lit. b), mogą, 

w odpowiednich przypadkach, 

przekraczać wartości obowiązujące 

w państwie członkowskim siedziby 

przewoźnika, jednak w żadnym przypadku 

nie mogą przekraczać limitów ustalonych 

przez przyjmujące państwo członkowskie 

dla ruchu krajowego lub charakterystyki 

technicznej podanej w dowodach, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 

Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. 

ustanawiającej dla niektórych pojazdów 

drogowych poruszających się na 

terytorium Wspólnoty maksymalne 

dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym 

i międzynarodowym oraz maksymalne 

dopuszczalne obciążenia w ruchu 

międzynarodowym. 

ea) minimalnych stawek płacy oraz 

corocznego płatnego urlopu określonych 

w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) 

dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady. 

Przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne, o których mowa 

w ust. 1, stosowane są wobec 

przewoźników niemających siedziby 

w danym państwie członkowskim na tych 

samych warunkach, jakie obowiązują 

przewoźników posiadających siedzibę 

w przyjmującym państwie członkowskim, 

aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową lub 

miejsce siedziby. 

Masa i wymiary, o których mowa 

w akapicie pierwszym lit. b), mogą, 

w odpowiednich przypadkach, 

przekraczać wartości obowiązujące 

w państwie członkowskim siedziby 

przewoźnika, jednak w żadnym przypadku 

nie mogą przekraczać limitów ustalonych 

przez przyjmujące państwo członkowskie 

dla ruchu krajowego lub charakterystyki 

technicznej podanej w dowodach, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy 

Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. 

ustanawiającej dla niektórych pojazdów 

drogowych poruszających się na 

terytorium Wspólnoty maksymalne 

dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym 

i międzynarodowym oraz maksymalne 

dopuszczalne obciążenia w ruchu 

międzynarodowym. 

 Przepisy ustawowe, wykonawcze 

i administracyjne, o których mowa 

w ust. 1, stosowane są wobec 

przewoźników niemających siedziby 

w danym państwie członkowskim na tych 

samych warunkach, jakie obowiązują 

przewoźników posiadających siedzibę 

w przyjmującym państwie członkowskim, 

aby zapobiec wszelkiej dyskryminacji ze 

względu na przynależność państwową lub 
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miejsce siedziby.”; 

 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.POL&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Uzasadnienie 

Poprawka w celu wyjaśnienia, że warunki dotyczące pracowników delegowanych 

(minimalnych stawek płacy oraz corocznego płatnego urlopu) stosuje się bezpośrednio i w 

całości do każdego przewozu kabotażowego, poczynając od pierwszego dnia, w którym cały 

przewóz jest wykonywany w przyjmującym państwie członkowskim. 

 

Poprawka  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

 „Powiadomienie elektroniczne 

 Przedsiębiorstwa transportu drogowego, w 

drodze powiadomienia w formie 

elektronicznej lub na piśmie, 

przekazanego z wyprzedzeniem przed 

wykonaniem każdego przewozu 

kabotażowego, muszą zapewnić należyte 

poinformowanie właściwych organów 

wszystkich państw członkowskich o 

przewozie kabotażowym i przekazanie 

istotnych informacji, które są niezbędne, 

aby umożliwić skuteczną kontrolę 

przewozów kabotażowych. Informacje te 

należy przekazać najpóźniej w momencie 

rozpoczęcia przewozu kabotażowego. 

Powiadomienie to należy sporządzić w 

jednym z języków urzędowych 

przyjmującego państwa członkowskiego 
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lub innym akceptowanym języku i 

powinno ono zawierać następujące 

informacje: 

 (i) nazwę nadawcy; 

 (ii) szacowany czas trwania przewozu; 

 (iii) imię i nazwisko kierowcy, jego 

państwo zamieszkania, państwo, w którym 

opłacane są jego składki na ubezpieczenie 

społeczne oraz numer ubezpieczenia.”; 

Or. en 

 

Poprawka  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie 1072/2009 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f (nowa) 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 5a) w art. 9 ust. 1 dodaje się lit. f) w 

brzmieniu: 

 „f) stosowania przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w 

odniesieniu do wymogów w zakresie 

egzekwowania prawa oraz ustanawiającej 

szczegółowe zasady w odniesieniu do 

dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 

2014/67/UE dotyczące delegowania 

kierowców w sektorze transportu 

drogowego.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Uzasadnienie 

Wszelkie wymogi dotyczące sektora powinny wywodzić się wyłącznie z lex specialis. 
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Poprawka  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) w art. 9 ust. 1 dodaje się literę 

w brzmieniu: 

 „ea) minimalnych stawek płacy oraz 

corocznego płatnego urlopu, jak 

określono w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy 

lit. b) i c) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 96/71/WE.”; 

Or. it 

 

Poprawka  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

1072/2009 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 5a) w art. 9 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. O ile przepisy wspólnotowe nie 

stanowią inaczej, wykonywanie 

przewozów kabotażowych podlega 

przepisom ustawowym, wykonawczym i 

administracyjnym przyjmującego państwa 

członkowskiego w następujących 

kwestiach: a) zasad dotyczących umowy 

przewozu; b) masy i wymiarów pojazdów 

drogowych; c) wymogów związanych z 

przewozem określonych kategorii rzeczy, 

w szczególności rzeczy niebezpiecznych, 

szybko psujących się artykułów 

żywnościowych oraz żywych zwierząt; d) 

czasu prowadzenia pojazdu i okresów 

„1. O ile przepisy wspólnotowe nie 

stanowią inaczej, wykonywanie 

przewozów kabotażowych podlega 

przepisom ustawowym, wykonawczym i 

administracyjnym przyjmującego państwa 

członkowskiego w następujących 

kwestiach: a) zasad dotyczących umowy 

przewozu; b) masy i wymiarów pojazdów 

drogowych; c) wymogów związanych z 

przewozem określonych kategorii rzeczy, 

w szczególności rzeczy niebezpiecznych, 

szybko psujących się artykułów 

żywnościowych oraz żywych zwierząt; d) 

czasu prowadzenia pojazdu i okresów 
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odpoczynku kierowcy; e) podatku od 

wartości dodanej (VAT) od usług 

transportowych. 

odpoczynku kierowcy; e) podatku od 

wartości dodanej (VAT) od usług 

transportowych; f) zasad delegowania 

pracowników.;” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=PL) 

 

Poprawka  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b) w art. 9 ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ea) minimalnych stawek płacy oraz 

corocznego płatnego urlopu określonych 

w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i c) 

dyrektywy 96/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady*.”; 

 __________________ 

 * 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 

 

Poprawka  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 10 a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) dodaje się art. 10a w brzmieniu: skreśla się 

„Artykuł 10a  

Kontrole  

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. 

 

2. Państwa członkowskie 

ukierunkowują kontrole na 

przedsiębiorstwa zaklasyfikowane jako 

przedsiębiorstwa o podwyższonym ryzyku 

naruszenia postanowień niniejszego 

rozdziału, które mają do nich 

zastosowanie. W tym celu w ramach 

systemu klasyfikacji ryzyka, jaki 

ustanowiły na mocy art. 9 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2006/22/WE*** i rozszerzonego zgodnie z 

art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 

Parlamentu Europejskiego i Rady**** 

państwa członkowskie traktują ryzyko 

takiego naruszenia, jako zagrożenie samo 

w sobie. 

 

3. Co najmniej trzy razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych. Kontrole te 

podejmowane są jednocześnie przez 

organy krajowe odpowiedzialne za 

egzekwowanie przepisów w dziedzinie 

transportu drogowego z dwóch lub więcej 

państw członkowskich, przy czym każdy z 

tych organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 
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krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009**** wymieniają się 

informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

______________________  

*** 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). 

 

****Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 

z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiające wspólne zasady dotyczące 

warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego i uchylające 

dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 

14.11.2009, s. 51).”; 

 

Or. en 

 

Poprawka  254 

Siôn Simon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 10 a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a) dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

 „W celu dalszego egzekwowania 

zobowiązań, o których mowa w niniejszym 

rozdziale, państwa członkowskie 

zapewniają stosowanie na swoim 

terytorium jednolitej krajowej strategii 

egzekwowania przepisów. Strategia ta 

koncentruje się na przedsiębiorstwach o 
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wysokim stopniu ryzyka, o których mowa 

w art. 9 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2006/22/WE*, oraz 

wykorzystuje informacje i dane 

zarejestrowane, przetwarzane lub 

przechowywane przez inteligentne 

tachografy w ciągu 56 dni. Inteligentne 

tachografy wprowadza się obowiązkowo 

we wszystkich pojazdach wykonujących 

przewozy międzynarodowe i kabotażowe, 

najpóźniej do dnia 2 stycznia 2020 r. 

 __________________ 

 * 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 (EWG) nr 3821/85 

dotyczących przepisów socjalnych 

odnoszących się do działalności w 

transporcie drogowym oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 88/599/EWG.”;  

Or. en 

 

Poprawka  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie 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 

skreśla się 
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danymi Eurostatu. 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Helga Stevens 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 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. Każde państwo członkowskie 

zapewnia rzetelną i skuteczną politykę 

egzekwowania przepisów na swoim 

terytorium. Przy tym 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. 

Or. nl 

 

Poprawka  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

1072/2009 

Artykuł 10 a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

organizuje kontrole w taki sposób, aby od 

1. Kabotaż wykonywany przez 

przewoźnika zarejestrowanego za granicą 
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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. 

jest zabroniony. Każde państwo 

członkowskie organizuje kontrole w taki 

sposób, aby od dnia 1 stycznia 2020 r. w 

każdym roku kalendarzowym kontrolować 

co najmniej 4 % wszystkich przewozów 

kabotażowych wykonywanych na ich 

terytorium. Od dnia 1 stycznia 2022 r. 

odsetek ten zwiększony zostaje do co 

najmniej 6 %. Podstawą do obliczania 

przedmiotowego odsetka są łączne 

przewozy kabotażowe w danym państwie 

członkowskim, w tonokilometrach w roku 

t-2, zgodnie z danymi Eurostatu. 

Or. fr 

 

Poprawka  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 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. Każde państwo członkowskie 

organizuje kontrole w taki sposób, aby od 

dnia 1 stycznia 2020 r. w każdym roku 

kalendarzowym kontrolować co najmniej 

8 % wszystkich przewozów kabotażowych 

wykonywanych na ich terytorium. Od dnia 

1 stycznia 2022 r. odsetek ten zwiększony 

zostaje do co najmniej 10 %. Podstawą do 

obliczania przedmiotowego odsetka są 

łączne przewozy kabotażowe w danym 

państwie członkowskim, w 

tonokilometrach w roku t-2, zgodnie z 

danymi Eurostatu. 

Or. en 

 

Poprawka  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 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. Każde państwo członkowskie 

organizuje kontrole w taki sposób, aby od 

dnia 1 stycznia 2020 r. w każdym roku 

kalendarzowym kontrolować co najmniej 

6 % wszystkich przewozów kabotażowych 

wykonywanych na ich terytorium. Od dnia 

1 stycznia 2022 r. odsetek ten zwiększony 

zostaje do co najmniej 8 %. Podstawą do 

obliczania przedmiotowego odsetka są 

łączne przewozy kabotażowe w danym 

państwie członkowskim, w 

tonokilometrach w roku t-2, zgodnie z 

danymi Eurostatu. 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 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 

1. Każde państwo członkowskie 

organizuje kontrole w taki sposób, aby od 

dnia 1 stycznia 2020 r. w każdym roku 

kalendarzowym kontrolować co najmniej 

4 % wszystkich przewozów kabotażowych 

wykonywanych na ich terytorium. Od dnia 

1 stycznia 2022 r. odsetek ten zwiększony 

zostaje do co najmniej 6 %. Podstawą do 

obliczania przedmiotowego odsetka są 

łączne przewozy kabotażowe w danym 

państwie członkowskim, w 

tonokilometrach w roku t-2, zgodnie z 
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danymi Eurostatu. danymi Eurostatu. 

Or. nl 

 

Poprawka  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 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. Każde państwo członkowskie 

organizuje kontrole w taki sposób, aby od 

dnia 1 stycznia 2020 r. w każdym roku 

kalendarzowym kontrolować co najmniej 

5 % wszystkich przewozów kabotażowych 

wykonywanych na ich terytorium. Od dnia 

1 stycznia 2022 r. odsetek ten zwiększony 

zostaje do co najmniej 10 %. Podstawą do 

obliczania przedmiotowego odsetka są 

łączne przewozy kabotażowe w danym 

państwie członkowskim, w 

tonokilometrach w roku t-2, zgodnie z 

danymi Eurostatu. 

Or. it 

 

Poprawka  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 10 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Co najmniej trzy razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych. Kontrole te 

3. Co najmniej sześć razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych, które mogą być 
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podejmowane są jednocześnie przez 

organy krajowe odpowiedzialne za 

egzekwowanie przepisów w dziedzinie 

transportu drogowego z dwóch lub więcej 

państw członkowskich, przy czym każdy z 

tych organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 

krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009**** wymieniają się 

informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

wykonywane łącznie z kontrolami 

prowadzonymi zgodnie z dyrektywą 

2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady. Kontrole te podejmowane są 

jednocześnie przez organy krajowe 

odpowiedzialne za egzekwowanie 

przepisów w dziedzinie transportu 

drogowego z dwóch lub więcej państw 

członkowskich, przy czym każdy z tych 

organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 

krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009**** wymieniają się 

informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

Or. en 

 

Poprawka  263 

Jeroen Lenaers 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 10 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Co najmniej trzy razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych. Kontrole te 

podejmowane są jednocześnie przez 

organy krajowe odpowiedzialne za 

egzekwowanie przepisów w dziedzinie 

transportu drogowego z dwóch lub więcej 

państw członkowskich, przy czym każdy z 

tych organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 

krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009****, wymieniają się 

3. Co najmniej sześć razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych, przy czym 

mogą je wykonywać łącznie z kontrolami 

prowadzonymi zgodnie z art. 5 dyrektywy 

2006/22/WE. Kontrole te podejmowane są 

jednocześnie przez organy krajowe 

odpowiedzialne za egzekwowanie 

przepisów w dziedzinie transportu 

drogowego z dwóch lub więcej państw 

członkowskich, przy czym każdy z tych 

organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 

krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 
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informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1071/2009**** wymieniają się 

informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

Or. nl 

Poprawka  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

1072/2009 

Artykuł 10 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Co najmniej trzy razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych. Kontrole te 

podejmowane są jednocześnie przez 

organy krajowe odpowiedzialne za 

egzekwowanie przepisów w dziedzinie 

transportu drogowego z dwóch lub więcej 

państw członkowskich, przy czym każdy z 

tych organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 

krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1071/2009****, wymieniają się 

informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

3. Co najmniej sześć razy w roku 

państwa członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole drogowe 

przewozów kabotażowych, przy czym 

mogą je wykonywać łącznie z kontrolami 

prowadzonymi zgodnie z art. 5 dyrektywy 

2006/22/WE. Kontrole te podejmowane są 

jednocześnie przez organy krajowe 

odpowiedzialne za egzekwowanie 

przepisów w dziedzinie transportu 

drogowego z dwóch lub więcej państw 

członkowskich, przy czym każdy z tych 

organów działa na swoim własnym 

terytorium. Po przeprowadzeniu 

skoordynowanych kontroli drogowych 

krajowe punkty kontaktowe wyznaczone 

zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1071/2009****, wymieniają się 

informacjami na temat liczby i rodzaju 

stwierdzonych naruszeń. 

Or. fr 

Poprawka  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy) 
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Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 

Artykuł 10 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Co najmniej raz w roku państwa 

członkowskie przeprowadzają 

skoordynowane kontrole księgowe 

przedsiębiorstw transportowych, które 

mają jednostki zależne w innych 

państwach członkowskich, w celu 

zidentyfikowania praktyk związanych z 

nieproporcjonalnym przenoszeniem 

zysków lub fakturowaniem poniżej 

wartości oraz nałożenia kar. 

Or. en 

 

Poprawka  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 14a skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Odpowiedzialność skreśla się 

Or. en 



 

AM\1144073PL.docx 151/154 PE616.759v01-00 

 PL 

 

Poprawka  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie przewidują kary 

wobec nadawców ładunków, spedytorów, 

wykonawców i podwykonawców, z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów rozdziałów II 

i III, w przypadkach świadomego zlecenia 

usług transportowych, naruszających 

niniejsze rozporządzenie. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 14 a – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie przewidują kary 

wobec nadawców ładunków, spedytorów, 

wykonawców i podwykonawców, z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów rozdziałów II 

i III, w przypadkach świadomego zlecenia 

usług transportowych, naruszających 

niniejsze rozporządzenie. 

Państwa członkowskie przewidują 

skuteczne i odstraszające kary wobec 

nadawców ładunków, spedytorów, 

wykonawców i podwykonawców, z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów rozdziałów II 

i III, w przypadkach zlecenia usług 

transportowych, naruszających niniejsze 

rozporządzenie. 

Or. en 
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Poprawka  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 14 a – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie przewidują kary 

wobec nadawców ładunków, spedytorów, 

wykonawców i podwykonawców, z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów rozdziałów II 

i III, w przypadkach świadomego zlecenia 

usług transportowych, naruszających 

niniejsze rozporządzenie. 

Państwa członkowskie przewidują 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary wobec nadawców ładunków, 

spedytorów, wykonawców i 

podwykonawców, z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów rozdziałów II 

i III, w przypadkach zlecenia usług 

transportowych naruszających niniejsze 

rozporządzenie. 

Or. it 

Poprawka  271 

Georgi Pirinski 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Komisja przygotowuje 

sprawozdanie dotyczące stanu unijnego 

rynku transportu drogowego do końca 

2022 r. Sprawozdanie obejmuje analizę 

sytuacji rynkowej, w tym ocenę 

skuteczności kontroli oraz rozwój sytuacji 

w zakresie warunków pracy w zawodzie, 

jak również ocenę, czy harmonizacja 

przepisów między innymi w dziedzinie 

wdrażania, opłat nakładanych na 

użytkowników dróg, jak i przepisów 

dotyczących kwestii socjalnych i 

bezpieczeństwa posunęła się 

wystarczająco daleko, by można było 

przewidzieć dalsze otwarcie wewnętrznych 

rynków przewozów drogowych, w tym 
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przewozów kabotażowych.  

Or. en 

 

Poprawka  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 

każdego roku państwa członkowskie 

informują Komisję o liczbie 

przedsiębiorstw transportowych, które 

mają jednostki zależne w innych 

państwach członkowskich, oraz o liczbie 

przedsiębiorstw transportowych, w 

których stwierdzono naruszenia związane 

z fakturowaniem poniżej wartości lub 

nieproporcjonalnym przenoszeniem 

zysków. 

Or. en 

Poprawka  273 

Michael Detjen 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

2. Po dostarczeniu rzeczy w 

przychodzącym ruchu międzynarodowym 

przewoźnicy drogowi, o których mowa w 

ust. 1, uprawnieni są do wykonywania tym 

samym pojazdem lub, w przypadku 

zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 

tego pojazdu, do trzech przewozów 

kabotażowych będących następstwem 

„2. Po dostarczeniu rzeczy w 

przychodzącym ruchu międzynarodowym 

przewoźnicy drogowi, o których mowa w 

ust. 1, uprawnieni są do wykonania tym 

samym pojazdem lub, w przypadku 

zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 

tego pojazdu, jednego przewozu 

kabotażowego będącego następstwem 
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transportu międzynarodowego z innego 

państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego do przyjmującego państwa 

członkowskiego. Ostatni rozładunek 

rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego 

przed opuszczeniem przyjmującego 

państwa członkowskiego ma miejsce w 

ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku 

w przyjmującym państwie członkowskim 

w ramach dostawy rzeczy w 

przychodzącym ruchu międzynarodowym. 

W terminie, o którym mowa w akapicie 

pierwszym, przewoźnicy mogą wykonywać 

niektóre lub wszystkie przewozy 

kabotażowe dozwolone zgodnie z tym 

akapitem w którymkolwiek państwie 

członkowskim, pod warunkiem że są one 

ograniczone do jednego przewozu 

kabotażowego na państwo członkowskie w 

ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku 

na terytorium tego państwa 

członkowskiego. 

transportu międzynarodowego z innego 

państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego do przyjmującego państwa 

członkowskiego. Rozładunek rzeczy w 

trakcie przewozu kabotażowego przed 

opuszczeniem przyjmującego państwa 

członkowskiego ma miejsce w ciągu 

siedmiu dni od ostatniego rozładunku w 

przyjmującym państwie członkowskim w 

ramach dostawy rzeczy w przychodzącym 

ruchu międzynarodowym. Przez następne 

siedem dni po tej operacji kabotażowej nie 

są dozwolone kolejne przewozy 

kabotażowe w tym przyjmującym państwie 

członkowskim. W drodze odstępstwa od 

tego przewóz kabotażowy jest dozwolony 

zawsze wtedy, gdy lokalizacja 

geograficzna rozładunku w ramach 

operacji kabotażowej znajduje się bliżej 

siedziby przedsiębiorstwa niż miejsce 

załadunku w ramach tej operacji 

kabotażowej, przy czym miejsce 

pierwszego załadunku musi być położone 

w promieniu 200 kilometrów od miejsca 

rozładunku w ramach ostatniego 
przewozu międzynarodowego.”; 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 


