
AM\1180747PL.docx PE621.710v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

21.3.2019 A8-0204/297

Poprawka 297
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 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liczbę pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 
ton, zarejestrowanych w danym państwie 
członkowskim w każdym roku 
kalendarzowym;

b) liczbę pojazdów silnikowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z 
przyczepami, wynoszącej od 2,8 do 3,5 
tony, wykorzystywanych w transporcie 
międzynarodowym i zarejestrowanych w 
danym państwie członkowskim w każdym 
roku kalendarzowym;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/298

Poprawka 298
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 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) łączną liczbę pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 ton, 
zarejestrowanych w danym państwie 
członkowskim na dzień 31 grudnia 
każdego roku;

c) łączną liczbę pojazdów silnikowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z 
przyczepami, wynoszącej od 2,8 do 3,5 
tony, wykorzystywanych w transporcie 
międzynarodowym i zarejestrowanych w 
danym państwie członkowskim na dzień 31 
grudnia każdego roku;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/299

Poprawka 299
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 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

d) szacowany udział pojazdów 
silnikowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej, łącznie z przyczepami, 
wynoszącej od 2,8 do 3,5 tony, a także 
pojazdów silnikowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej poniżej 2,8 tony w 
ogólnej działalności w zakresie transportu 
drogowego wszystkich pojazdów 
zarejestrowanych w danym państwie 
członkowskim, w podziale na przewozy 
krajowe, międzynarodowe i kabotaż.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/300

Poprawka 300
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 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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, łącznie z 
przyczepami, wynoszącej od 2,8 do 3,5 
tony i wykonujących przewozy drogowe. 
Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
ocenia, czy konieczne jest zaproponowanie 
dodatkowych środków.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/301

Poprawka 301
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 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 10 dni od ostatniego rozładunku w 
przyjmującym państwie członkowskim w 
ramach dostawy rzeczy w przychodzącym 
ruchu międzynarodowym.”;

Or. en


