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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W białej księdze z 2011 r. zatytułowanej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 

transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 

transportu” UE postawiła sobie za cel zmianę do 2030 r. 30 % transportu drogowego towarów 

na inne rodzaje transportu, takie jak kolej czy żegluga, a do 2050 r. taką zmianę ponad 50 % 

transportu drogowego towarów. 

Dyrektywa 92/106/EWG jest jedynym europejskim instrumentem prawnym regulującym 

przesunięcie gałęziowe i pozostaje w pełni aktualna ponad 25 lat po wejściu w życie. 

Każdego roku w Unii zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 400 000 przedwczesnych 

zgonów, w wypadkach drogowych ginie 26 000 osób, a koszt zatorów komunikacyjnych 

szacuje się na 1,1 % europejskiego PKB. Transport kombinowany jest jednym z narzędzi 

przeciwdziałania negatywnym skutkom transportu. 

Jednakże w związku z rozwojem sektora transportu, upowszechnieniem nowych technologii, 

brakiem jasności i przestarzałym charakterem niektórych przepisów aktu, jak również w 

związku z niedociągnięciami we wdrażaniu aktu w państwach członkowskich, należy 

dokonać przeglądu niniejszej dyrektywy, żeby uwolnić w Europie pełny potencjał transportu 

kombinowanego. 

Generalnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który wychodzi 

naprzeciw wielu obecnym niedociągnięciom, wyjaśniając tekst i znosząc niektóre bariery 

utrudniające rozwój przesunięcia międzygałęziowego. Sprawozdawca popiera w 

szczególności zmianę definicji transportu kombinowanego, poszerzenie jej zakresu na 

operacje krajowe, wykorzystanie dokumentów elektronicznych przez operatorów, poszerzenie 

zestawu środków wsparcia, zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi w 

dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych oraz wymianę informacji na temat działań 

związanych z przesunięciem międzygałęziowym.  

Sprawozdawca proponuje wzmocnić uregulowania kilku głównych aspektów: 

Doprecyzowania o charakterze prawnym 

Sprawozdawca proponuje kilka uściśleń, żeby uniknąć rozbieżności w wykładni. Dotyczą one 

zwłaszcza przepisów o kabotażu w krajowym transporcie kombinowanym oraz kryteriów 

odstępstwa od reguły 150 km.  

Racjonalizacja inwestycji infrastrukturalnych  

Sprawozdawca uważa, że inwestycje w infrastrukturę transportu kombinowanego należy 

ukierunkować przede wszystkim na terminale przeładunkowe. Priorytetem powinna być 

rozbudowa i poprawa wydajności istniejącej infrastruktury.  Jeżeli chodzi o tworzenie 

nowych terminali, sprawozdawca opowiada się za przeprowadzeniem wstępnej oceny 

skutków, żeby zapewnić, że inwestycje tego rodzaju będą zasadne z gospodarczego i 

środowiskowego punktu widzenia, z uwzględnieniem ograniczeń geograficznych i 

naturalnych danego obszaru. 

Poprawa logistyki 
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Koszt i czas operacji przeładunkowych jest kluczowym czynnikiem braku konkurencyjności 

transportu kombinowanego wobec transportu z wykorzystaniem jednego rodzaju transportu. 

Zdaniem sprawozdawcy poprawa logistyki – uzyskana dzięki wykorzystaniu rozwiązań 

cyfrowych, technologii komunikacyjnych i informacyjnych, połączonych systemów 

transportowych lub dzięki lepszemu szkoleniu pracowników – mogłaby zwiększyć 

atrakcyjność transportu kombinowanego. 

Promowanie czystej energii i czystych technologii 

Chociaż główne cele dyrektywy obejmują m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza, w obecnym jej brzmieniu nie przewidziano środków zachęcających do osiągania 

efektywności energetycznej pojazdów i infrastruktury, do stosowania odnawialnych źródeł 

energii, innowacyjnych technologii i rozwiązań cyfrowych. Sprawozdawca przedstawia 

propozycje w tym zakresie, m.in. precyzyjnie określając zakres możliwych środków wsparcia. 

Wzmocnienie środków wsparcia dla przewoźników 

Sprawozdawca chciałby, żeby do dnia 31 grudnia 2021 r. przyjęcie co najmniej jednego 

dodatkowego środka wsparcia w każdym państwie członkowskim stało się wiążące, 

zwłaszcza w celu zmniejszenia wpływu transportu towarowego na środowisko i zdrowie 

publiczne.  

Sprawozdawca proponuje bardziej precyzyjne ukierunkowanie środków wsparcia. Państwa 

członkowskie powinny przyznać pierwszeństwo inwestycjom w terminale przeładunkowe, 

które pozwolą zmniejszyć wąskie gardła i zatory komunikacyjne, zwłaszcza w pobliżu 

obszarów miejskich i podmiejskich, sprzyjać pokonywaniu naturalnych barier, takich jak 

obszary górskie, wzmocnić połączenia transgraniczne, zmniejszyć emisje zanieczyszczeń 

powietrza oraz zapewnić przezwyciężenie izolacji obszarów przemysłowych pozbawionych 

takiej infrastruktury. 

Statystyka i europejski cel dotyczący przesunięcia międzygałęziowego 

Unia Europejska postawiła sobie za cel przesunięcie międzygałęziowe w wysokości 30% 

transportu towarowego w 2030 r. i 50% w 2050 r. Monitorowanie rozwoju transportu 

kombinowanego w państwach członkowskich i na szczeblu UE pozostaje jednak niepełne, 

zwłaszcza z powodu niewystarczających danych statystycznych. Sprawozdawca wzmacnia 

obowiązki sprawozdawcze państw członkowskich i wzywa Komisję, by monitorowała 

osiąganie europejskich celów w dziedzinie transportu kombinowanego. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Negatywny wpływ transportu na 

zanieczyszczenie powietrza, emisje gazów 

cieplarnianych, wypadki, hałas 

i zagęszczenie ruchu nadal stanowi 

problem dla gospodarki, zdrowia i dobrego 

samopoczucia obywateli UE. Mimo faktu, 

że głównym winowajcą tych negatywnych 

skutków jest transport drogowy, szacuje 

się, że do 2050 r. transport drogowy 

towarów wzrośnie o 60 %. 

(1) Negatywny wpływ transportu na 

zanieczyszczenie powietrza, emisje gazów 

cieplarnianych, wypadki, hałas 

i zagęszczenie ruchu nadal stanowi 

problem dla gospodarki, zdrowia i dobrego 

samopoczucia obywateli UE. Transport 

odpowiada obecnie za ok. 23,2% ogólnych 

emisji gazów cieplarnianych całej Unii, a 

w 2014 r. transport drogowy odpowiadał 

za 72,8% emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z unijnego sektora 

transportu. Każdego roku w Unii 

zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 

400 000 przedwczesnych zgonów, w 

wypadkach drogowych ginie 26 000 osób, 

a koszt zatorów komunikacyjnych szacuje 

się na 1,1% unijnego PKB. Mimo faktu, 

że głównym winowajcą tych negatywnych 

skutków jest transport drogowy, szacuje 

się, że do 2050 r. transport drogowy 

towarów może wzrosnąć o 60 %. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Zmniejszenie negatywnych 

skutków działalności transportowej 

pozostaje jednym z głównych celów 

unijnej polityki transportowej. Dyrektywa 

Rady 92/106/EWG21, w której 

ustanowiono środki w celu zachęcenia do 

rozwijania transportu kombinowanego, jest 

jedynym unijnym aktem ustawodawczym 

bezpośrednio zachęcającym do 

przechodzenia z transportu drogowego 

towarów na rodzaje transportu o niższych 

poziomach emisji, takie jak żegluga 

śródlądowa, transport morski i kolejowy. 

(2) Zmniejszenie negatywnych 

skutków działalności transportowej 

pozostaje jednym z głównych celów 

unijnej polityki transportowej. Dyrektywa 

Rady 92/106/EWG21, w której 

ustanowiono środki w celu zachęcenia do 

rozwijania transportu kombinowanego, jest 

jedynym unijnym aktem ustawodawczym 

bezpośrednio zachęcającym do 

przechodzenia z transportu drogowego 

towarów na rodzaje transportu o niższych 

poziomach emisji, takie jak żegluga 

śródlądowa, transport morski i kolejowy. 

Aby nadal ograniczać negatywne efekty 

zewnętrzne transportu drogowego 
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towarów, należy zachęcać państwa 

członkowskie do poszukiwania 

najlepszych praktyk dotyczących 

rozwiązań w zakresie najlepszych tras, 

optymalizacji sieci, wydajności 

ładunkowej oraz możliwości naliczania 

kosztów zewnętrznych, a także do 

dzielenia się tymi najlepszymi praktykami. 

_________________ _________________ 

21 Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 

grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 

wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 368 z 17.12.1992, s. 38). 

21 Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 

grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 

wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów 

między państwami członkowskimi (Dz.U. 

L 368 z 17.12.1992, s. 38). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Osiągnięcie celu przesunięcia 

do 2030 r. 30 % transportu drogowego 

towarów na odległościach większych niż 

300 km do innych rodzajów transportu, 

takich jak transport kolejowy lub wodny, a 

do 2050 r. – ponad 50 %, tak aby 

zoptymalizować działanie multimodalnych 

łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez 

większe wykorzystanie bardziej 

energooszczędnych rodzajów transportu, 

przebiega wolniej niż przewidywano 

i według aktualnych prognoz nie uda się. 

(3) Osiągnięcie celu przesunięcia 

do 2030 r. 30 % transportu drogowego 

towarów na odległościach większych niż 

300 km do innych rodzajów transportu, 

takich jak transport kolejowy lub wodny, a 

do 2050 r. – ponad 50 %, tak aby 

zoptymalizować działanie multimodalnych 

łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez 

większe wykorzystanie bardziej 

energooszczędnych rodzajów transportu, 

przebiega wolniej niż przewidywano 

i według aktualnych prognoz nie uda się. Z 

uwagi na jeszcze niewykorzystany 

potencjał transportu kombinowanego 

poprawa niniejszej dyrektywy jest ważnym 

wyzwaniem ze względu na wkład tego 

sektora w realizację celów porozumienia 

klimatycznego z Paryża.  

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Niniejsza dyrektywa powinna 

otworzyć drogę dla skutecznych usług 

intermodalnego i multimodalnego 

transportu towarowego, oferujących 

równe warunki działania różnym 

rodzajom transportu. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Dyrektywa 92/106/EWG powinna 

zostać uproszczona, a jej wdrażanie 

usprawnione poprzez dokonanie przeglądu 

zachęt gospodarczych dla transportu 

kombinowanego, aby zachęcać do 

przesunięcia towarów z transportu 

drogowego do rodzajów transportu 

bardziej przyjaznych dla środowiska, 

bezpieczniejszych, bardziej 

energooszczędnych i powodujących 

mniejsze zagęszczenie ruchu. 

(5) Dyrektywa 92/106/EWG powinna 

zostać uproszczona, a jej wdrażanie 

usprawnione poprzez dokonanie przeglądu 

i wzmocnienie zachęt gospodarczych dla 

transportu kombinowanego, aby zachęcać 

do przesunięcia towarów z transportu 

drogowego do mniej zanieczyszczających 

rodzajów transportu bardziej przyjaznych 

dla środowiska, bezpieczniejszych, 

bardziej energooszczędnych 

i powodujących mniejsze zagęszczenie 

ruchu. W związku z tym należy zachęcać 

do poszukiwania dobrych praktyk w 

dziedzinie przejścia z transportu 

drogowego na kolejowy, a także do 

dzielenia się nimi. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Wolumen krajowych operacji 

intermodalnych stanowi 19,3 % 

całkowitego transportu intermodalnego 

w Unii. Takie operacje nie korzystają 

obecnie ze środków wsparcia 

przewidzianych w dyrektywie 

92/106/EWG ze względu na ograniczony 

(6) Wolumen krajowych operacji 

intermodalnych stanowi 19,3 % 

całkowitego transportu intermodalnego 

w Unii. Takie operacje nie korzystają 

obecnie ze środków wsparcia 

przewidzianych w dyrektywie 

92/106/EWG ze względu na ograniczony 
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zakres definicji transportu 

kombinowanego. Negatywny wpływ 

krajowych operacji transportu drogowego, 

a zwłaszcza emisja gazów cieplarnianych 

oraz zagęszczenie ruchu, wykracza jednak 

poza granice państw. W związku z tym 

konieczne jest rozszerzenie zakresu 

dyrektywy 92/106/EWG na krajowe 

(wewnątrz państwa członkowskiego) 

operacje transportu kombinowanego 

w celu wsparcia dalszego rozwoju 

transportu kombinowanego w Unii – a co 

za tym idzie – wzmocnienia przesunięcia 

z transportu drogowego do transportu 

kolejowego, żeglugi śródlądowej i żeglugi 

morskiej bliskiego zasięgu. 

zakres definicji transportu 

kombinowanego. Negatywny wpływ 

krajowych operacji transportu drogowego, 

a zwłaszcza emisja gazów cieplarnianych 

oraz zagęszczenie ruchu, wykracza jednak 

poza granice państw. W związku z tym 

konieczne jest rozszerzenie zakresu 

dyrektywy 92/106/EWG na krajowe 

(wewnątrz państwa członkowskiego) 

operacje transportu kombinowanego 

w celu wsparcia dalszego rozwoju 

transportu kombinowanego w Unii – a co 

za tym idzie – wzmocnienia przesunięcia 

z transportu drogowego do transportu 

kolejowego, żeglugi śródlądowej i żeglugi 

morskiej bliskiego zasięgu. Odstępstwo od 

przepisów o kabotażu nadal jednak 

ogranicza się do międzynarodowych 

przewozów kombinowanych między 

kilkoma państwami członkowskimi. 

Państwa członkowskie będą musiały 

przeprowadzać skuteczne kontrole, żeby 

zapewnić zgodność z tymi przepisami oraz 

promować zharmonizowane warunki 

pracy i warunki socjalne w różnych 

rodzajach transportu oraz między różnymi 

państwami członkowskimi. 

Uzasadnienie 

We wniosku Komisji nie zmieniono art. 4 dyrektywy 92/106/EWG o odstępstwie od zasad 

kabotażu. Jako że zakres dyrektywy poszerza się na krajowe operacje transportu 

kombinowanego, należy wyraźnie wyjaśnić, że odstępstwa nie stosuje się do operacji 

krajowych. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Obecna definicja transportu 

kombinowanego zawiera różne limity 

długości odcinków drogowych operacji 

transportu kombinowanego, zależnie od 

rodzaju transportu na odcinku 

(8) Obecna definicja transportu 

kombinowanego zawiera różne limity 

długości odcinków drogowych operacji 

transportu kombinowanego, zależnie od 

rodzaju transportu na odcinku 
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niedrogowym, a w przypadku transportu 

kolejowego brak jest ustalonego limitu 

odległości, bierze się jednak pod uwagę 

zamiast niego pojęcie „najbliższego 

odpowiedniego terminala”, aby zapewnić 

pewną elastyczność w celu uwzględnienia 

specyficznych sytuacji. Definicja ta 

spowodowała wiele trudności przy jej 

wdrażaniu ze względu na różne 

interpretacje oraz konkretne problemy 

z ustaleniem warunków wdrożenia. 

Należałoby usunąć te niejasności, 

zapewniając jednocześnie zachowanie 

pewnego stopnia elastyczności. 

niedrogowym, a w przypadku transportu 

kolejowego brak jest ustalonego limitu 

odległości, bierze się jednak pod uwagę 

zamiast niego pojęcie „najbliższego 

odpowiedniego terminala”, aby zapewnić 

pewną elastyczność w celu uwzględnienia 

specyficznych sytuacji. Definicja ta 

spowodowała wiele trudności przy jej 

wdrażaniu ze względu na różne 

interpretacje oraz konkretne problemy 

z ustaleniem warunków wdrożenia. 

Należałoby usunąć te niejasności, 

zapewniając jednocześnie zachowanie 

pewnego stopnia elastyczności. Komisja 

powinna wyjaśnić, jakie kryteria stosuje 

się do korzystania z tej elastyczności, żeby 

zapewnić równe warunki stosowania w 

państwach członkowskich. Należy w 

szczególności uwzględnić dostępność i 

wydajność infrastruktury i usług 

transportu kombinowanego. 

Uzasadnienie 

Ta elastyczność odgrywa kluczową rolę w unikaniu ograniczeń możliwości, jakie stwarza 

transport kombinowany. Należy jednak doprecyzować kryteria regulujące zakres tego 

odstępstwa na szczeblu europejskim, żeby zapobiec różnicom wykładni w poszczególnych 

państwach członkowskich oraz nierównemu traktowaniu przewoźników na rynku 

wewnętrznym. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) W celu nadania transportowi 

kombinowanemu charakteru 

konkurencyjnego i atrakcyjnego dla 

operatorów, w szczególności dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP), należy 

zminimalizować potencjalne obciążenia 

administracyjne, z którymi może się 

wiązać przeprowadzenie operacji 

transportu kombinowanego w 
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przeciwieństwie do operacji 

z wykorzystaniem jednego rodzaju 

transportu. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Zakres obecnych środków wsparcia 

gospodarczego zdefiniowanych 

w dyrektywie 92/106/EWG jest bardzo 

ograniczony i obejmuje środki podatkowe 

(zwrot lub obniżenie podatków), które 

dotyczą jedynie kolejowych/drogowych 

operacji transportu kombinowanego. 

Środki takie należy rozszerzyć na operacje 

transportu kombinowanego obejmujące 

żeglugę śródlądową i transport morski. 

Inne rodzaje środków, takie jak środki 

wsparcia inwestycji w infrastrukturę lub 

różne środki wsparcia gospodarczego, 

powinny również zostać uwzględnione. 

(12) Zakres obecnych środków wsparcia 

gospodarczego zdefiniowanych 

w dyrektywie 92/106/EWG jest bardzo 

ograniczony i obejmuje środki podatkowe 

(zwrot lub obniżenie podatków), które 

dotyczą jedynie kolejowych/drogowych 

operacji transportu kombinowanego. 

Środki takie należy rozszerzyć na operacje 

transportu kombinowanego obejmujące 

żeglugę śródlądową i transport morski. 

Inne rodzaje środków, takie jak środki 

wsparcia inwestycji w infrastrukturę i w 

technologie cyfrowe lub różne środki 

wsparcia gospodarczego, powinny również 

zostać uwzględnione. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Główne wąskie gardło 

w infrastrukturze utrudniające przesunięcie 

z transportu drogowego towarów do innych 

rodzajów transportu znajduje się na 

poziomie terminali przeładunkowych. 

Obecne rozmieszczenie terminali 

przeładunkowych i pokrycie ich siecią 

terytorium Unii, przynajmniej w istniejącej 

bazowej i kompleksowej sieci TEN-T, nie 

są wystarczające, a zdolność przepustowa 

istniejących terminali przeładunkowych 

sięga swych granic i będzie musiała zostać 

rozwinięta, aby sprostać ogólnemu 

(13) Główne wąskie gardło 

w infrastrukturze utrudniające przesunięcie 

z transportu drogowego towarów do innych 

rodzajów transportu znajduje się na 

poziomie terminali przeładunkowych. 

Obecne rozmieszczenie terminali 

przeładunkowych i pokrycie ich siecią 

terytorium Unii, przynajmniej w istniejącej 

bazowej i kompleksowej sieci TEN-T, w 

niektórych przypadkach nie są 

wystarczające, a zdolność przepustowa 

istniejących terminali przeładunkowych 

sięga swych granic, podczas gdy inne 
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wzrostowi ruchu towarowego. 

Inwestowanie w zdolność przeładunkową 

terminalu może obniżyć ogólne koszty 

przeładunku, a co za tym idzie 

spowodować pochodne przesunięcie 

międzygałęziowe, co widać na przykładzie 

niektórych państw członkowskich. 

Państwa członkowskie powinny zatem 

zapewnić, w porozumieniu z sąsiednimi 

państwami członkowskimi oraz Komisją, 

budowę lub udostępnienie przewoźnikom 

większej liczby terminali przeładunkowych 

transportu kombinowanego i większych 

zdolności przeładunkowych. Zachęci to do 

korzystania z alternatywnych rozwiązań 

w ramach transportu towarowego oraz 

zwiększy przesunięcie międzygałęziowe, 

a tym samym uczyni operacje transportu 

kombinowanego bardziej 

konkurencyjnymi niż transport drogowy. 

Zwiększenie pokrycia siecią terminali 

przeładunkowych i ich zdolności 

przepustowej powinny mieć miejsce 

przynajmniej wzdłuż istniejącej bazowej 

i kompleksowej sieci TEN-T. Co najmniej 

jeden odpowiedni terminal przeładunkowy 

na potrzeby transportu kombinowanego 

powinien znajdować się nie dalej niż 

150 km od dowolnego miejsca wysyłki 

w Unii. 

terminale nie są eksploatowane w stopniu 

odpowiadającym ich rzeczywistej 

zdolności przepustowej, co pomogłoby 

sprostać ogólnemu wzrostowi ruchu 

towarowego. Inwestowanie w zdolność 

przeładunkową terminalu, optymalizację 

sieci oraz rozwój nowych technik 

przeładunku może obniżyć ogólne koszty 

przeładunku, a co za tym idzie 

spowodować pochodne przesunięcie 

międzygałęziowe, co widać na przykładzie 

niektórych państw członkowskich.  

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić, w koordynacji z sąsiednimi 

państwami członkowskimi oraz Komisją, 

udostępnienie przewoźnikom sieci 

wydajnych, zmodernizowanych i w pełni 

wykorzystywanych terminali, żeby 

sprostać obecnemu i przyszłemu popytowi 

na infrastrukturę transportu. Zachęci to 

do korzystania z alternatywnych 

rozwiązań w ramach transportu 

towarowego oraz zwiększy przesunięcie 
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międzygałęziowe, a tym samym uczyni 

operacje transportu kombinowanego 

bardziej konkurencyjnymi niż transport 

drogowy. Pokrycie siecią terminali 

przeładunkowych i zwiększenie ich 

zdolności przepustowej powinny mieć 

miejsce przynajmniej wzdłuż istniejącej 

bazowej i kompleksowej sieci TEN-T. Co 

najmniej jeden odpowiedni terminal 

przeładunkowy na potrzeby transportu 

kombinowanego powinien znajdować się 

nie dalej niż 150 km w linii prostej od 

dowolnego miejsca wysyłki w Unii, z 

uwzględnieniem również kryteriów 

gospodarczych. 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Państwa członkowskie powinny 

wdrożyć dodatkowe środki wsparcia 

gospodarczego – poza już istniejącymi – 

przeznaczone dla różnych odcinków 

operacji transportu kombinowanego, 

w celu ograniczenia drogowego transportu 

towarowego oraz propagowania 

korzystania z innych rodzajów transportu, 

takich jak transport kolejowy, wodny 

śródlądowy i morski, a tym samym 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

emisji gazów cieplarnianych, liczby 

wypadków drogowych, hałasu 

i zagęszczenia ruchu. Środki takie mogą 

obejmować obniżenie niektórych podatków 

lub opłat transportowych, dotacje dla 

intermodalnych jednostek załadunkowych 

faktycznie transportowanych w ramach 

operacji transportu kombinowanego lub 

częściowy zwrot kosztu przeładunków. 

(14) Państwa członkowskie powinny 

wdrożyć dodatkowe środki wsparcia 

gospodarczego – poza już istniejącymi – 

przeznaczone dla różnych odcinków 

operacji transportu kombinowanego, 

w celu ograniczenia drogowego transportu 

towarowego oraz propagowania 

korzystania z innych rodzajów transportu, 

takich jak transport kolejowy, wodny 

śródlądowy i morski, lub zmniejszyć ślad 

węglowy drogowego transportu towarów, 

a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie 

powietrza, emisji gazów cieplarnianych, 

liczby wypadków drogowych, hałasu 

i zagęszczenia ruchu. Środki takie powinny 

mieć zastosowanie głównie do obszarów 

wrażliwych, takich jak regiony górskie, 

duże węzły miejskie i przemysłowe, 

połączenia transgraniczne, obszary 

przemysłowe, na których brakuje takiej 

infrastruktury, oraz terminale 

przeładunkowe, żeby ograniczyć wąskie 

gardła i zatory komunikacyjne. Mogą 

obejmować obniżenie niektórych podatków 

lub opłat transportowych, dotacje dla 

intermodalnych jednostek załadunkowych 
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faktycznie transportowanych w ramach 

operacji transportu kombinowanego lub 

częściowy zwrot kosztu przeładunków, co 

przyczyni się do ograniczenia społeczno-

gospodarczych kosztów transportu, ryzyka 

dla zdrowia, które wiąże się z 

zanieczyszczeniem i hałasem, a 

jednocześnie będzie w interesie obywateli, 

przedsiębiorstw i środowiska.  

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Państwa członkowskie powinny 

wdrożyć dodatkowe środki w celu poprawy 

efektywności środowiskowej, wydajności i 

trwałości transportu kombinowanego, 

zachęcając do korzystania z 

bezemisyjnych lub niskoemisyjnych 

rodzajów transportu oraz z paliw 

alternatywnych, wspierając środki z 

zakresu efektywności energetycznej i 

odnawialne źródła energii na wszystkich 

etapach transportu kombinowanego oraz 

ograniczając uciążliwości związane z 

transportem, takie jak hałas, zwłaszcza w 

sektorze kolejowym oraz w pobliżu 

obszarów miejskich. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14b) Unijne fundusze i programy 

finansowania badań nadal powinny 

wspierać państwa członkowskie w 

realizacji celów niniejszej dyrektywy. 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 14 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14c) Inwestycje w logistykę są również 

ważnym czynnikiem zwiększającym 

konkurencyjność transportu 

kombinowanego. Bardziej systematyczne 

stosowanie rozwiązań cyfrowych, takich 

jak technologie komunikacyjne i 

informacyjne lub inteligentne systemy 

połączone, ułatwiłoby wymianę danych, 

poprawiłoby wydajność i opłacalność 

operacji przeładunkowych oraz 

zmniejszyło opóźnienia. 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14d) Także inwestycje w szkolenie 

pracowników w łańcuchu logistycznym, w 

szczególności pracowników pracujących w 

terminalach przeładunkowych, 

umożliwiłyby zwiększenie 

konkurencyjności transportu 

kombinowanego. 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Środki wsparcia dla operacji 

transportu kombinowanego powinny być 

wdrażane zgodnie z zasadami pomocy 

państwa zawartymi w Traktacie 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE). 

(15) Z zastrzeżeniem zasad pomocy 

państwa zawartych w Traktacie o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), w odniesieniu do środków 
wsparcia dla operacji transportu 

kombinowanego należy stosować pewien 

stopień elastyczności, aby zachęcić do 

korzystania z pomocy państwa. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Środki wsparcia powinny być 

koordynowane, w miarę potrzeb, między 

państwami członkowskimi a Komisją. 

(16) Dla uniknięcia ewentualnego 

powielania inwestycji między państwami 

członkowskimi znajdującymi się w 

najbliższym sąsiedztwie środki wsparcia 

powinny być koordynowane, w miarę 

potrzeb, między państwami członkowskimi 

a Komisją, dzięki ścisłej współpracy 

między właściwymi organami państw 

członkowskich. 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Środki wsparcia powinny również 

podlegać regularnemu przeglądowi 

dokonywanemu przez państwa 

członkowskie w celu zapewnienia ich 

skuteczności i efektywności. 

(17) Środki wsparcia powinny również 

podlegać regularnemu przeglądowi 

dokonywanemu przez państwa 

członkowskie w celu zapewnienia ich 

skuteczności i efektywności, a w razie 

potrzeby w celu przyjęcia środków 

naprawczych. Na podstawie informacji 

udzielonych przez państwa członkowskie 

Komisja powinna przedstawić analizę 

różnych środków podejmowanych w 

państwach członkowskich i ich 

skuteczności oraz promować wymianę 

dobrych praktyk. 

Uzasadnienie 

Upowszechnianie dobrych praktyk, tj. środków wsparcia wprowadzonych przez państwa 

członkowskie, które okazały się szczególnie skuteczne, powinno zostać wzmocnione, żeby 

udzielić państwom członkowskim informacji użytecznych w podejmowanych przez nie 

wyborach środków inwestycyjnych i środków wsparcia w dziedzinie transportu 

kombinowanego. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Brak porównywalnych i 

wiarygodnych danych statystycznych 

utrudnia obecnie ocenę transportu 

kombinowanego w Unii oraz przyjęcie 

środków mających na celu uwolnienie 

jego potencjału. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Aby nadążać za zmianami 

w zakresie transportu w Unii, 

a w szczególności na rynku transportu 

kombinowanego, państwa członkowskie 

powinny gromadzić i regularnie 

przekazywać Komisji odpowiednie dane 

i informacje, a Komisja powinna składać 

sprawozdania Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie na temat 

stosowania niniejszej dyrektywy co cztery 

lata. 

(19) Aby nadążać za zmianami 

w zakresie transportu w Unii, 

a w szczególności na rynku transportu 

kombinowanego, państwa członkowskie 

powinny gromadzić i regularnie 

przekazywać Komisji odpowiednie dane 

i informacje, a Komisja powinna co cztery 

lata składać Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i właściwym 

organom państw członkowskich 

sprawozdania na temat stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Komisja powinna odpowiadać za 

prawidłowe wdrożenie niniejszej 

dyrektywy oraz za osiągnięcie 

ogólnounijnego celu w zakresie rozwoju 

transportu kombinowanego do roku 2030 

i 2050. W tym celu Komisja powinna 
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regularnie oceniać postępy w zwiększaniu 

udziału transportu kombinowanego w 

każdym państwie członkowskim na 

podstawie informacji udzielanych przez 

państwa członkowskie, a w razie potrzeby 

przedstawiać wniosek w sprawie zmiany 

niniejszej dyrektywy z myślą o osiągnięciu 

tego ogólnounijnego celu. 

Uzasadnienie 

Komisja powinna odgrywać ważniejszą rolę w monitorowaniu europejskich celów w 

dziedzinie transportu kombinowanego, podejmując w razie potrzeby działania naprawcze. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Przejrzystość jest ważna dla 

wszystkich zainteresowanych stron 

zaangażowanych w operacje transportu 

kombinowanego, zwłaszcza tych objętych 

niniejszą dyrektywą. W celu wspierania 

takiej przejrzystości i propagowania 

dalszej współpracy w każdym państwie 

członkowskim należy wskazać właściwe 

organy. 

(20) Przejrzystość jest ważna dla 

wszystkich zainteresowanych stron 

zaangażowanych w operacje transportu 

kombinowanego, zwłaszcza tych objętych 

niniejszą dyrektywą. W celu wspierania 

takiej przejrzystości i propagowania 

dalszej współpracy w każdym państwie 

członkowskim należy wskazać właściwy 

organ. 

Uzasadnienie 

Należy ograniczyć liczbę właściwych organów w każdym państwie członkowskim do jednego, 

żeby poprawić widoczność punktu kontaktowego, zapewnić spójność we wdrażaniu 

dyrektywy, ograniczyć powielanie działań administracyjnych oraz ułatwić monitorowanie 

wdrażania. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Z uwagi na fakt, że cele niniejszej (22) Z uwagi na fakt, że cele niniejszej 
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dyrektywy polegające na dalszym 

propagowaniu przesunięcia z transportu 

drogowego do bardziej przyjaznych 

środowisku rodzajów transportu, a tym 

samym ograniczeniu negatywnych efektów 

zewnętrznych systemu transportowego 

w Unii, nie mogą zostać osiągnięte 

w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast – ze względu na 

głównie transgraniczny charakter 

kombinowanego transportu towarów 

i powiązaną infrastrukturę oraz problemy, 

którym niniejsza dyrektywa ma zaradzić – 

możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 

poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 

zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 

w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

określoną w tym artykule, dyrektywa nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

dyrektywy polegające na dalszym 

propagowaniu przesunięcia z transportu 

drogowego do bardziej przyjaznych 

środowisku rodzajów transportu, a tym 

samym ograniczeniu negatywnych efektów 

zewnętrznych systemu transportowego 

w Unii, nie mogą zostać osiągnięte 

w sposób wystarczający przez państwa 

członkowskie, natomiast – zwłaszcza ze 

względu na transgraniczny charakter 

kombinowanego transportu towarów 

i powiązaną infrastrukturę oraz problemy, 

którym niniejsza dyrektywa ma zaradzić – 

możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 

poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 

zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 

w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

określoną w tym artykule, dyrektywa nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Limit długości odcinka drogowego może 

zostać przekroczony w przypadku 

drogowych/kolejowych operacji transportu 

kombinowanego, gdy zezwoli na to 

państwo lub państwa członkowskie, na 

terytorium których znajduje się odcinek 

drogowy, aby umożliwić dotarcie do 

najbliższego geograficznie terminalu 

transportowego, który posiada potrzebną 

operacyjną zdolność przeładunkową do 

załadunku lub rozładunku w zakresie 

urządzeń przeładunkowych, zdolności 

przepustowej terminalu i odpowiednich 

usług kolejowego transportu towarowego. 

Limit długości odcinka drogowego może 

zostać przekroczony w przypadku operacji 

transportu kombinowanego, aby umożliwić 

dotarcie do najbliższego geograficznie 

terminalu przeładunkowego – także jeżeli 

terminal ten znajduje się w innym 

państwie członkowskim – który posiada 

potrzebną operacyjną zdolność 

przeładunkową do załadunku lub 

rozładunku w zakresie urządzeń 

przeładunkowych, zdolności przepustowej 

terminalu, godzin otwarcia terminalu 

i odpowiednich usług kolejowego 

transportu towarowego. Dla uniknięcia 

różnic w wykładni w poszczególnych 

państwach członkowskich Komisja 

przyjmuje akt delegowany w trybie art. 10 
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lit. A), który uzupełni niniejszą dyrektywę 

i ustanowi kryteria, na podstawie których 

przewoźnicy transportu kombinowanego 

mogą przekroczyć limit długości odcinka 

drogowego w ramach operacji transportu 

kombinowanego. Państwa członkowskie 

odpowiadają za zapewnienie, aby 

operatorzy przestrzegali tych zasad, i 

przekazują Komisji niezbędne informacje 

dotyczące zezwoleń, w tym uzasadnienie 

dla odstępstwa i okres jego 

obowiązywania.  

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 1 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Operację transportu 

kombinowanego uznaje się za dokonaną 

w Unii, gdy operacja ta lub jej część 

mająca miejsce w Unii spełnia wymogi 

określone w ust. 2 i 3. 

4. Operację transportu 

kombinowanego uznaje się za dokonaną 

w Unii, gdy operacja ta lub jej część 

mająca miejsce w Unii spełnia wymogi 

określone w ust. 2 i 3. Operacja transportu 

kombinowanego na mocy niniejszej 

dyrektywy może rozpocząć się lub 

zakończyć w państwie trzecim lub 

obejmować odcinek w państwie trzecim. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) liczba terminali obsługujących 

operacje transportu kombinowanego 

i geograficzne pokrycie siecią terminali 

oraz roczna liczba przeładunków w tych 

terminalach; 

c) liczba terminali obsługujących 

operacje transportu kombinowanego i 

geograficzne pokrycie siecią terminali oraz 

roczna liczba przeładunków w tych 

terminalach w stosunku do wykorzystania 

ich odpowiednich zdolności 
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przeładunkowych; 

Uzasadnienie 

Niezbędne są informacje o rzeczywistej lokalizacji geograficznej i dostępności danych 

terminali, a także aktualna ocena ich odpowiednich wykorzystywanych zdolności 

przeładunkowych i ocena możliwości poprawy w tym zakresie. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zmiana w udziale transportu 

kombinowanego i różnych rodzajów 

transportu na danym obszarze; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Na podstawie analizy sprawozdań 

krajowych, po raz pierwszy do dnia 

[xx/xx/xxx - 9 months after the MS report 

submission deadline], a następnie co dwa 

lata Komisja sporządza i przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat: 

3. Na podstawie analizy sprawozdań 

krajowych, zawierających również dane 

statystyczne sporządzone w oparciu o 

wspólne na szczeblu całej Unii wskazówki 

i metodykę, po raz pierwszy do dnia 

[xx/xx/xxx - 9 months after the MS report 

submission deadline], a następnie co dwa 

lata Komisja sporządza i przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

właściwym organom państw 

członkowskich sprawozdanie na temat: 

Uzasadnienie 

W poprawce podkreśla się znaczenie danych statystycznych, które mają być przekazywane 

przez państwa członkowskie na podstawie wspólnej metodyki na poziomie UE. 
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 Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) rozwoju gospodarczego transportu 

kombinowanego, w szczególności 

w świetle zmian efektywności 

środowiskowej różnych rodzajów 

transportu; 

a) rozwoju gospodarczego transportu 

kombinowanego na szczeblu państw 

członkowskich i całej Unii, 

w szczególności w świetle zmian 

efektywności środowiskowej różnych 

rodzajów transportu; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) skuteczności i efektywności 

środków wsparcia przewidzianych w art. 6; 

c)  skuteczności i efektywności 

środków wsparcia przewidzianych w art. 6, 

wraz z określeniem środków uznanych za 

najskuteczniejsze dla realizacji 

pierwotnego celu niniejszej dyrektywy 

oraz najlepszych praktyk stosowanych w 

państwach członkowskich; 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zmiany udziału transportu 

kombinowanego w każdym państwie 

członkowskim i na szczeblu Unii, przy 

uwzględnieniu osiągania unijnych celów 
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do roku 2030 i 2050; 

Uzasadnienie 

Komisja powinna odgrywać ważniejszą rolę w monitorowaniu europejskich celów w 

dziedzinie transportu kombinowanego, podejmując w razie potrzeby działania naprawcze. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – akapit 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) budowy i, w razie potrzeby, 

rozbudowy takich terminali 

przeładunkowych transportu 

kombinowanego; 

a)  rozbudowy terminali 

przeładunkowych, lub w razie potrzeby 

tworzenia nowych terminali transportu 

kombinowanego; inwestycje te poprzedza 

ocena skutków, której celem z jednej 

strony jest zapewnienie osiągnięcia celów 

niniejszej dyrektywy, a z drugiej strony 

zagwarantowanie, że inwestycje takie będą 

uzasadnione z ekonomicznego i 

środowiskowego punktu widzenia, z 

uwzględnieniem ograniczeń 

geograficznych i naturalnych danego 

obszaru; państwa członkowskie traktują 

priorytetowo inwestycje w rozwój nowych 

technik przeładunku i rozbudowę 
terminali przeładunkowych w celu 

zmniejszenia wąskich gardeł i obszarów, 

na których występują zatory 

komunikacyjne;  

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zwiększenia skuteczności b)  zwiększenia skuteczności 
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operacyjnej istniejących terminali. operacyjnej istniejących terminali 

przeładunkowych, które pozwalają 

ustanowić w Unii sieć terminali 

dostosowanych do zapotrzebowania na 

transport towarowy, m.in. dzięki 

wspieraniu integracji połączonych 

systemów i automatyzacji operacji, 

inwestycji w logistykę cyfrową, 

technologie informacyjno-komunikacyjne 

czy inteligentne systemy transportowe. 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie prowadzą 

koordynację z sąsiednimi państwami 

członkowskimi i z Komisją oraz 

dopilnowują przy wdrażaniu takich 

środków, by priorytetem było zapewnienie 

zrównoważonego i wystarczającego 

geograficznego rozmieszczenia 

odpowiednich obiektów w Unii, zwłaszcza 

w ramach bazowej i kompleksowej sieci 

TEN-T, tak aby żadna lokalizacja w Unii 

nie znajdowała się dalej niż 150 km od 

terminalu. 

Państwa członkowskie prowadzą 

koordynację z sąsiednimi państwami 

członkowskimi, w szczególności dzięki 

ścisłej współpracy swoich właściwych 

organów, i z Komisją oraz dopilnowują 

przy wdrażaniu takich środków, by 

priorytetem było zapewnienie 

wystarczającego geograficznego 

rozmieszczenia odpowiednich obiektów 

w Unii, zwłaszcza w ramach bazowej 

i kompleksowej sieci TEN-T, tak aby 

żadna lokalizacja w Unii nie znajdowała 

się dalej niż 150 km w linii prostej od 

terminalu. Państwa członkowskie mogą 

odstąpić od zasady 150 km w razie braku 

znaczenia gospodarczego dla takich 

obiektów lub ze względu na specyfikę 

geograficzną lub naturalną danego 

obszaru. Właściwy organ należycie 

uzasadnia odstępstwo tego rodzaju. 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą przyjąć 

dodatkowe środki w celu poprawy 

konkurencyjności operacji transportu 

kombinowanego w porównaniu do 

równoważnych alternatywnych operacji 

transportu drogowego. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. państwa 

członkowskie podejmują co najmniej 

jeden dodatkowy środek o charakterze 

ekonomicznym lub legislacyjnym w celu 

poprawy – także w drodze wykorzystania 

technologii – konkurencyjności operacji 

transportu kombinowanego w porównaniu 

do równoważnych alternatywnych operacji 

transportu drogowego, w szczególności 

żeby skrócić niezbędny czas, a także koszty 

związane z operacjami przeładunku. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu większe zaangażowanie państw członkowskich w określanie polityki i 

środków promowania, rozwoju i wzrostu wydajności transportu kombinowanego, zarówno o 

charakterze gospodarczym, jak i regulacyjnym, które mają być realizowane przede wszystkim 

poprzez wykorzystanie technologii. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki takie mogą dotyczyć dowolnej 

operacji transportu kombinowanego lub jej 

części, takiej jak operacja odcinka 

drogowego lub niedrogowego, włącznie 

z pojazdem wykorzystywanym na tym 

odcinku, lub takiej jak operacja jednostki 

załadunkowej lub przeładunku. 

Środki takie mogą dotyczyć dowolnej 

operacji transportu kombinowanego lub jej 

części, takiej jak operacja odcinka 

drogowego lub niedrogowego, włącznie 

z pojazdem wykorzystywanym na tym 

odcinku, lub takiej jak operacja jednostki 

załadunkowej lub przeładunku, a także 

szkoleń pracowników. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Do dnia 31 grudnia 2021 r. 

państwa członkowskie podejmują co 

najmniej jeden dodatkowy środek w celu 

zmniejszenia wpływu transportu 

towarowego na środowisko i zdrowie 

publiczne, na przykład dzięki wspieraniu 

wydajności pojazdów, wykorzystaniu 

paliw alternatywnych lub mniej 

zanieczyszczających, wykorzystaniu źródeł 

energii odnawialnej , w tym na 

terminalach, czy efektywniejsze 

wykorzystanie sieci transportowych 

poprzez zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie składają 

Komisji sprawozdania na temat środków 

przyjętych na podstawie niniejszego 

artykułu i ich specyfikacji. 

6. Co najmniej raz na cztery lata 

państwa członkowskie dokonują oceny 

skutków takich środków wsparcia oraz 

ponownej oceny swoich potrzeb i w razie 

potrzeby dostosowują te środki. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Co najmniej raz na cztery lata 

państwa członkowskie dokonują oceny 

skutków takich środków wsparcia oraz 

ponownej oceny swoich potrzeb i w razie 

potrzeby dostosowują te środki. 

7. Zgodnie z warunkami określonymi 

w art. 5 ust. 1 państwa członkowskie 

składają Komisji sprawozdanie w sprawie 
środków podjętych na mocy niniejszego 

artykułu, podając szczegółowe informacje 

na ich temat, przedstawiając ich skutki 
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oraz powiadamiając o ewentualnie 

podjętych lub planowanych środkach 

naprawczych, wraz z dokładnym 

harmonogramem. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 6 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie zapewniają, 

by środki wsparcia dla operacji transportu 

kombinowanego miały na celu 

ograniczenie drogowego transportu 

towarowego oraz propagowanie 

korzystania z innych rodzajów transportu, 

takich jak transport kolejowy, wodny 

śródlądowy i morski, a tym samym 

zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, 

emisji gazów cieplarnianych, liczby 

wypadków drogowych, hałasu 

i zagęszczenia ruchu.”; 

8. Państwa członkowskie zapewniają, 

by środki wsparcia dla operacji transportu 

kombinowanego miały na celu 

ograniczenie drogowego transportu 

towarowego oraz propagowanie 

korzystania z innych rodzajów transportu, 

takich jak transport kolejowy, wodny 

śródlądowy i morski, pojazdy 

niskoemisyjne lub stosowanie 

alternatywnych paliw o niższym poziomie 

emisji, takich jak biopaliwa, energia 

elektryczna ze źródeł odnawialnych, gaz 

ziemny czy ogniwa paliwowe wodorowo-

tlenowe, a tym samym zmniejszanie 

zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów 

cieplarnianych, liczby wypadków 

drogowych, hałasu i zagęszczenia ruchu. 

Uzasadnienie 

Jednym z głównych celów dyrektywy jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zatem 

należy zachęcać do korzystania z pojazdów i paliw o niższym poziomie emisji, zwłaszcza w 

sektorze drogowym. Niskoemisyjne pojazdy ciężarowe wykazują duży potencjał w dziedzinie 

dekarbonizacji transportu. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 9a – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wyznaczają co 

najmniej jeden właściwy organ w celu 

zapewnienia wdrażania niniejszej 

dyrektywy i ustanowienia głównego 

punktu kontaktowego na potrzeby jej 

wdrażania. 

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 

właściwy organ, którego zadaniem jest 

zapewnienie wdrażania niniejszej 

dyrektywy i występowanie jako główny 

punkt kontaktowy na potrzeby jej 

wdrażania. 

Uzasadnienie 

Należy ograniczyć liczbę właściwych organów w każdym państwie członkowskim do jednego, 

żeby poprawić widoczność punktu kontaktowego, zapewnić spójność we wdrażaniu 

dyrektywy, ograniczyć powielanie działań administracyjnych oraz ułatwić monitorowanie 

wdrażania. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 9a – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie powiadamiają 

pozostałe państwa członkowskie i Komisję 

o właściwych organach, o których mowa 

w akapicie pierwszym. 

Państwa członkowskie powiadamiają 

pozostałe państwa członkowskie i Komisję 

o właściwym organie, o których mowa 

w akapicie pierwszym. 

Uzasadnienie 

Należy ograniczyć liczbę właściwych organów w każdym państwie członkowskim do jednego, 

żeby poprawić widoczność punktu kontaktowego, zapewnić spójność we wdrażaniu 

dyrektywy, ograniczyć powielanie działań administracyjnych oraz ułatwić monitorowanie 

wdrażania. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 92/106/EWG 

Artykuł 9a – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby właściwe organy krajowe 

współpracowały z właściwymi organami 

z innych państw członkowskich. W tym 

celu państwa członkowskie zapewniają, 

aby właściwe organy przekazywały sobie 

informacje niezbędne do stosowania 

niniejszej dyrektywy. Uwzględniając 

charakter dostarczonej informacji, organ, 

którą ją otrzymuje, zapewnia taki sam 

stopień poufności jak organ, którą ją 

dostarcza. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby właściwe organy krajowe 

współpracowały ze sobą, w szczególności 

w celu poprawy połączeń 

transgranicznych oraz zapewnienia 

ciągłości i spójności inwestycji, które 

realizowane są z obu stron granicy. 

W tym celu państwa członkowskie 

zapewniają, aby właściwe organy 

przekazywały sobie informacje niezbędne 

do stosowania niniejszej dyrektywy. 

Uwzględniając charakter dostarczonej 

informacji, organ, którą ją otrzymuje, 

zapewnia taki sam stopień poufności jak 

organ, którą ją dostarcza. 
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