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Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0639/2009, którą złożył Hans Peter (Niemcy) w sprawie wniosku 
o przegląd rozporządzenia nr 684/92/WE, w szczególności w związku 
z dokumentami wymaganymi do przewożenia pasażerów autokarami i 
autobusami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję prowadzi małe przedsiębiorstwo transportu autobusowego. Niedawno 
jeden z jego kierowców został zatrzymany we Włoszech i ukarany wysokim mandatem do 
uiszczenia na miejscu, ponieważ dokument kontrolny – formularz podróży – nie został 
prawidłowo wypełniony. Składający petycję utrzymuje, że formularz ten jest niepotrzebny 
i przestarzały w świetle innych dokumentów, które regularnie wypełniają i są w stanie 
przedstawić przewoźnicy. W związku z tym domaga się on przeglądu przepisów prawnych 
w celu zniesienia wymogu posiadania formularza podróży.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Składający petycję prowadzi małe przedsiębiorstwo transportu autokarowego. Niedawno 
jeden z jego kierowców został zatrzymany we Włoszech i ukarany mandatem do uiszczenia 
na miejscu, ponieważ dokument kontrolny – tzw. formularz podróży – nie został prawidłowo 
wypełniony. Składający petycję utrzymuje, że formularz ten jest niepotrzebny i przestarzały 
w świetle innych dokumentów, które regularnie wypełniają i są w stanie przedstawić 
przewoźnicy. W związku z tym domaga się on przeglądu przepisów prawnych w celu 
zniesienia wymogu posiadania formularza podróży.
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Właściwe prawodawstwo (rozporządzenie Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r.
w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem)
zostało w istocie poddane przeglądowi w ramach „pakietu drogowego” przyjętego w dniu 
22 października 2009r., lecz przepisy odnoszące się do formularza podróży nie zostały 
zmienione i określają, że okazjonalne usługi przewozu autokarem, które są w pełni 
zliberalizowane i nie wymagają zezwolenia, są wykonywane na podstawie formularza 
podróży, który zawiera rodzaj usługi, główną trasę podróży oraz przewoźników 
zaangażowanych w wykonanie usługi. Podczas omawiania wniosku Komisji w Radzie 
i Parlamencie Europejskim postanowiono, że formularz podróży ma przydatne zastosowanie, 
gdyż ten znormalizowany dokument stanowi bezpośredni środek umożliwiający 
funkcjonariuszom organów kontroli w różnych państwach członkowskich ustalenie pewnych 
podstawowych cech usługi transportowej świadczonej przez danego przewoźnika oraz 
stanowi wyraźny, niebiurokratyczny dowód, że działalność transportowa, o której mowa, nie 
jest standardową usługą, która wymaga zezwolenia.

Proponuje się, aby składający petycję został poinformowany, że uważa się, iż formularz 
podróży ma przydatne zastosowanie, gdyż stanowi bezpośredni dowód, że działalność 
transportowa, o której mowa, nie jest standardową usługą podlegającą konieczności 
posiadania zezwolenia. Stosowanie formularza podróży będzie nadal wymagane na mocy 
nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad 
międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem.


