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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego 
w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów 
kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług 
przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0221),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 2 ust. 1 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C9-
0001/2019),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 
września 2019 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0000/2019),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C z , s. . (Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
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UZASADNIENIE

Decyzja jest odpowiedzią na wniosek Niemiec o upoważnienie ich zgodnie z art. 2 ust. 1 
TFUE do zmiany dwustronnego porozumienia w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią 
z 1953 r. w celu zezwolenia na wykonywanie przewozów kabotażowych podczas świadczenia 
usług przewozu osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych między tymi 
dwoma państwami. W czerwcu 2018 r. na posiedzeniu Komitetu UE i Szwajcarii ds. 
Transportu Lądowego Szwajcaria poinformowała Komisję, że jest również zainteresowana 
zawarciem takiego porozumienia. 

Proponowane przewozy kabotażowe wykonywane w obrębie Unii przez przewoźników 
z państw trzecich, którzy nie posiadają licencji wspólnotowej, mają wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego usług autokarowych i autobusowych ustanowionego 
rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009. Mają one również wpływ na umowę o transporcie 
lądowym między UE a Szwajcarią, zgodnie z którą przewozy kabotażowe nie są dozwolone, z 
wyjątkiem już obowiązujących w chwili podpisania tej umowy praw na mocy umów 
dwustronnych między państwami członkowskimi a Szwajcarią (jednak żadne umowy nie 
przewidywały praw do kabotażu). Obecnie tylko Francja ma ze Szwajcarią taką umowę 
dopuszczającą kabotaż (umowa dwustronna zmieniona w 2007 r.).

Zobowiązania planowane przez Niemcy wchodzą w zakres wyłącznej kompetencji Unii. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 TFUE Unia może jednak upoważnić państwa członkowskie do 
działania w dziedzinach, w których ma wyłączną kompetencję. Takie upoważnienia muszą 
być przyznawane przez prawodawcę Unii zgodnie z procedurą ustawodawczą, o której mowa 
w art. 91 TFUE. 

Sprawozdawca zauważa, że zgodnie z wnioskiem Komisji zezwolenie jest uzależnione od 
spełnienia warunków zabraniających dyskryminacji między przewoźnikami mającymi 
siedzibę w Unii i zakłócania konkurencji. Zakres geograficzny przewozów kabotażowych jest 
również wyraźnie ograniczony, ponieważ byłyby one dozwolone wyłącznie w regionach 
przygranicznych Niemiec określonych w tekście proponowanej decyzji – okręgi 
administracyjne Fryburg i Tybinga w Badenii-Wirtembergii i okręg administracyjny Szwabia 
w Bawarii – w ramach świadczenia usług autokarowych i autobusowych między Niemcami a 
Szwajcarią.

Sprawozdawca proponuje poprzeć wniosek Komisji, ponieważ poprawi on transgraniczne 
połączenia transportu publicznego między tymi dwoma krajami, zwiększy dostępność i 
atrakcyjność podróżowania autobusem i autokarem oraz zapewni większy wybór osobom 
mieszkającym i pracującym po obu stronach granicy.


