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Poprawka 291
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 

(2) Obecnie, o ile prawo krajowe nie 
stanowi inaczej, przepisy dotyczące 
dostępu do zawodu przewoźnika 
drogowego nie mają zastosowania do 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
przewoźnika drogowego transportu rzeczy 
wyłącznie pojazdami silnikowymi o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony, łącznie z 
przyczepami. 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. 
Przepisy dotyczące dostępu do zawodu 
przewoźnika drogowego należy stosować 
jednolicie – unikając przy tym 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych – aby zapobiegać 
ewentualnym lukom i zapewnić 
minimalny poziom profesjonalizacji 
segmentu rynku wykorzystującego pojazdy 
silnikowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej, łącznie z przyczepami, 
wynoszącej od 2,8 do 3,5 tony w 
transporcie międzynarodowym poprzez 
określenie wspólnych zasad, a tym samym 
zbliżyć warunki konkurencji między 
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zdolności finansowej. wszystkimi przewoźnikami. 
Przedsiębiorstwa wykonujące przewozy 
towarów na własny rachunek nie są objęte 
tym przepisem, ponieważ rozporządzenie 
ma zastosowanie wyłącznie do 
przedsiębiorstw prowadzących zarobkowy 
przewóz towarów.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/292

Poprawka 292
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, łącznie z przyczepami, 
2,8 do 3,5 tony i prowadzące 
międzynarodowe przewozy powinny mieć 
minimalną zdolność finansową, aby 
zagwarantować, że dysponują środkami 
niezbędnymi do stałego i rzetelnego 
wykonywania przewozów. Ponieważ 
jednak przewozy wykonywane z 
wykorzystaniem tych pojazdów 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
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21.3.2019 A8-0204/293

Poprawka 293
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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. en
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21.3.2019 A8-0204/294

Poprawka 294
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 7 – ustęp 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 
wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 
900 EUR na każdy dodatkowy 

„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, 5 000 EUR na każdy 
dodatkowy wykorzystywany pojazd o 
dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z 
przyczepami, powyżej 3,5 tony oraz 900 
EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej, 
łącznie z przyczepami, wynoszącej od 2,8 
do 3,5 tony. Przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność przewoźnika drogowego 
transportu rzeczy wyłącznie pojazdami 
silnikowymi o dopuszczalnej masie 
całkowitej, łącznie z przyczepami, 
wynoszącej od 2,8 do 3,5 tony wykazują na 
podstawie rocznych sprawozdań 
finansowych poświadczonych przez 
audytora lub odpowiednio upoważnioną 
osobę, że co roku dysponują kapitałem 
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wykorzystywany pojazd.”; 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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21.3.2019 A8-0204/295

Poprawka 295
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

3. Co dwa lata państwa członkowskie 
opracowują sprawozdanie w sprawie 
korzystania z pojazdów silnikowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z 
przyczepami, wynoszącej od 2,8 do 3,5 
tony, wykorzystywanych w transporcie 
międzynarodowym i znajdujących się na 
ich terytorium i przekazują je Komisji nie 
później niż do dnia 30 czerwca roku 
następującego po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego. Sprawozdanie to 
zawiera:

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/296

Poprawka 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0204/2018
Ismail Ertug
Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 26 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

a) liczbę zezwoleń wydanych 
przedsiębiorstwom prowadzącym 
działalność przewoźnika drogowego 
transportu rzeczy wyłącznie pojazdami 
silnikowymi o dopuszczalnej masie 
całkowitej, łącznie z przyczepami, 
wynoszącej od 2,8 do 3,5 tony, 
wykorzystywanymi w transporcie 
międzynarodowym;

Or. en


