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Poprawka 1
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
–

Wniosek o odrzucenie

— Parlament Europejski odrzuca 
stanowisko Rady w pierwszym czytaniu.

Or. en

Poprawka 2
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Stanowisko Rady
Motyw 8 

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W rozporządzeniu (WE) nr 
1071/2009 wymaga się od przedsiębiorców 
rzeczywistego i ciągłego wykonywania 
przewozów przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu technicznego i odpowiednich 
urządzeń technicznych w bazie 
eksploatacyjnej, która znajduje się w tym 
państwie członkowskim siedziby, oraz 
zezwala się na dodatkowe wymogi na 
szczeblu krajowym, przy czym najczęściej 
dotyczą one dysponowania miejscami 
parkingowymi w państwie członkowskim 
siedziby. Jednak wymogi te, stosowane 
niejednolicie, nie były wystarczające, aby 
zapewnić rzeczywisty związek z tym 
państwem członkowskim w celu 
skutecznego zwalczania firm przykrywek i 
zmniejszania ryzyka systematycznego 
kabotażu i zamawiania kierowców-
koczowników z przedsiębiorstwa, do 
którego pojazdy nie wracają. Biorąc pod 
uwagę, że dla właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego w obszarze 
transportu niezbędne mogą być przepisy 
szczegółowe w sprawie swobody 

(8) W rozporządzeniu (WE) nr 
1071/2009 wymaga się od przedsiębiorców 
rzeczywistego i ciągłego wykonywania 
przewozów przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu technicznego i odpowiednich 
urządzeń technicznych w bazie 
eksploatacyjnej, która znajduje się w tym 
państwie członkowskim siedziby, oraz 
zezwala się na dodatkowe wymogi na 
szczeblu krajowym, przy czym najczęściej 
dotyczą one dysponowania miejscami 
parkingowymi w państwie członkowskim 
siedziby.
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przedsiębiorczości i świadczenia usług, 
należy jeszcze bardziej zharmonizować 
wymogi dotyczące siedziby i wzmocnić 
wymogi związane z obecnością w państwie 
członkowskim siedziby pojazdów 
wykorzystywanych przez przewoźnika. 
Określenie jasnego minimalnego odstępu 
czasu, w którym pojazd musi powrócić, 
przyczynia się również do zapewnienia, 
aby pojazdy te mogły być prawidłowo 
utrzymywane przy użyciu sprzętu 
technicznego znajdującego się w państwie 
członkowskim siedziby, oraz ułatwia 
przeprowadzanie kontroli. Cykl takich 
powrotów powinien być zsynchronizowany 
z obowiązkiem nałożonym na 
przedsiębiorstwo transportowe w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 561/20066 
dotyczącym organizowania jego 
przewozów w sposób umożliwiający 
kierowcy powrót do domu nie rzadziej niż 
raz na cztery tygodnie, tak aby oba 
obowiązki mogły być spełniane poprzez 
powrót kierowcy wraz z pojazdem nie 
rzadziej niż raz na dwa czterotygodniowe 
cykle. Synchronizacja ta wzmacnia prawo 
kierowcy do powrotu i zmniejsza ryzyko, 
że pojazd musi powrócić jedynie w celu 
spełnienia tego nowego wymogu 
dotyczącego siedziby. Wymóg powrotu do 
państwa członkowskiego siedziby nie 
powinien jednak wymagać prowadzenia 
określonej liczby operacji w państwie 
członkowskim siedziby ani w inny sposób 
ograniczać możliwości świadczenia przez 
przewoźników usług na całym rynku 
wewnętrznym.
____________________________

6 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak 
również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 
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11.4.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Andris Ameriks, 
Petras Auštrevičius, Andor Deli, Rovana Plumb, Maria Grapini, Marian-Jean 
Marinescu, Roberts Zīle, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, 
Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Stanowisko Rady
Motyw 8

Stanowisko Rady Poprawka

(8) W rozporządzeniu (WE) nr 
1071/2009 wymaga się od przedsiębiorców 
rzeczywistego i ciągłego wykonywania 
przewozów przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu technicznego i odpowiednich 
urządzeń technicznych w bazie 
eksploatacyjnej, która znajduje się w tym 
państwie członkowskim siedziby, oraz 
zezwala się na dodatkowe wymogi na 
szczeblu krajowym, przy czym najczęściej 
dotyczą one dysponowania miejscami 
parkingowymi w państwie członkowskim 
siedziby. Jednak wymogi te, stosowane 
niejednolicie, nie były wystarczające, aby 
zapewnić rzeczywisty związek z tym 
państwem członkowskim w celu 
skutecznego zwalczania firm przykrywek i 
zmniejszania ryzyka systematycznego 
kabotażu i zamawiania kierowców-
koczowników z przedsiębiorstwa, do 
którego pojazdy nie wracają. Biorąc pod 
uwagę, że dla właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego w obszarze 
transportu niezbędne mogą być przepisy 
szczegółowe w sprawie swobody 
przedsiębiorczości i świadczenia usług, 
należy jeszcze bardziej zharmonizować 
wymogi dotyczące siedziby i wzmocnić 
wymogi związane z obecnością w państwie 
członkowskim siedziby pojazdów 
wykorzystywanych przez przewoźnika. 

(8) W rozporządzeniu (WE) nr 
1071/2009 wymaga się od przedsiębiorców 
rzeczywistego i ciągłego wykonywania 
przewozów przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu technicznego i odpowiednich 
urządzeń technicznych w bazie 
eksploatacyjnej, która znajduje się w tym 
państwie członkowskim siedziby, oraz 
zezwala się na dodatkowe wymogi na 
szczeblu krajowym, przy czym najczęściej 
dotyczą one dysponowania miejscami 
parkingowymi w państwie członkowskim 
siedziby.
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Określenie jasnego minimalnego odstępu 
czasu, w którym pojazd musi powrócić, 
przyczynia się również do zapewnienia, 
aby pojazdy te mogły być prawidłowo 
utrzymywane przy użyciu sprzętu 
technicznego znajdującego się w państwie 
członkowskim siedziby, oraz ułatwia 
przeprowadzanie kontroli. Cykl takich 
powrotów powinien być zsynchronizowany 
z obowiązkiem nałożonym na 
przedsiębiorstwo transportowe w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 561/20066 
dotyczącym organizowania jego 
przewozów w sposób umożliwiający 
kierowcy powrót do domu nie rzadziej niż 
raz na cztery tygodnie, tak aby oba 
obowiązki mogły być spełniane poprzez 
powrót kierowcy wraz z pojazdem nie 
rzadziej niż raz na dwa czterotygodniowe 
cykle. Synchronizacja ta wzmacnia prawo 
kierowcy do powrotu i zmniejsza ryzyko, 
że pojazd musi powrócić jedynie w celu 
spełnienia tego nowego wymogu 
dotyczącego siedziby. Wymóg powrotu do 
państwa członkowskiego siedziby nie 
powinien jednak wymagać prowadzenia 
określonej liczby operacji w państwie 
członkowskim siedziby ani w inny sposób 
ograniczać możliwości świadczenia przez 
przewoźników usług na całym rynku 
wewnętrznym.
_____________________________

6 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak 
również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 
11.4.2006, s. 1).

Or. en
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Uzasadnienie

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States which due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands or States located at the periphery of EU. Moreover, 
the proposed provision concerning the obligation of return of a vehicle to the state of 
establishment contradicts European Green Deal, EU’s climate policy objectives and the Paris 
Agreement goals. It increases the number of empty runs and causes additional CO2 
emissions.  Furthermore, this measure will increase the volume of road traffic and will have a 
negative impact on road safety.

Poprawka 4
Maria Grapini

Stanowisko Rady
Motyw 11

Stanowisko Rady Poprawka

(11) Do punktów istotnych przy ocenie 
dobrej reputacji należy dodać poważne 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących delegowania pracowników w 
transporcie drogowym, kabotażu i prawa 
właściwego dla zobowiązań umownych ze 
względu na ich potencjał znacznego 
wpływu na rynek przewozów drogowych 
rzeczy, a także ochronę socjalną 
pracowników.

skreśla się

Or. ro

Uzasadnienie

Środek ten ma wpływ na podstawową swobodę świadczenia usług w UE, ponieważ 
proponowana klauzula dotycząca miejsca, w którym lub z którego zazwyczaj wykonywana jest 
praca, spowoduje dezorientację co do wyboru prawa właściwego. Parlament Europejski nie 
może dopuścić do podważenia jednolitego rynku w momencie, w którym jego prawidłowe 
funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego całego kontynentu po 
kryzysie wywołanym przez COVID-19.

Poprawka 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Petar Vitanov, 
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Andrey Novakov, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, 
Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Rovana 
Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta 
Metsola, Maria Grapini

Stanowisko Rady
Motyw 21

Stanowisko Rady Poprawka

(21) Przewozy kabotażowe powinny 
pomóc w zwiększeniu współczynnika 
obciążenia pojazdów ciężarowych i 
ograniczenia pustych przebiegów i 
powinny być dozwolone, o ile nie są 
wykonywane w sposób umożliwiający 
powstanie stałej lub ciągłej działalności w 
danym państwie członkowskim. W celu 
zapewnienia, że przewozy kabotażowe nie 
będą wykonywane w sposób 
umożliwiający powstanie stałej lub ciągłej 
działalności, przewoźnicy nie powinni 
mieć możliwości wykonywania kolejnych 
przewozów kabotażowych w tym samym 
państwie członkowskim przez pewien czas 
po zakończeniu okresu przewozów 
kabotażowych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a 4-day “cooling-off” period, the number of empty runs will increase 
significantly. This will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road 
transport and will reduce the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of 
the exchange of goods within the Union.

Poprawka 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa
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Stanowisko Rady
Motyw 21

Stanowisko Rady Poprawka

(21) Przewozy kabotażowe powinny 
pomóc w zwiększeniu współczynnika 
obciążenia pojazdów ciężarowych i 
ograniczenia pustych przebiegów i 
powinny być dozwolone, o ile nie są 
wykonywane w sposób umożliwiający 
powstanie stałej lub ciągłej działalności w 
danym państwie członkowskim. W celu 
zapewnienia, że przewozy kabotażowe nie 
będą wykonywane w sposób 
umożliwiający powstanie stałej lub ciągłej 
działalności, przewoźnicy nie powinni 
mieć możliwości wykonywania kolejnych 
przewozów kabotażowych w tym samym 
państwie członkowskim przez pewien czas 
po zakończeniu okresu przewozów 
kabotażowych.

(21) Przewozy kabotażowe powinny 
pomóc w zwiększeniu współczynnika 
obciążenia pojazdów ciężarowych i 
ograniczenia pustych przebiegów i 
powinny być dozwolone, o ile nie są 
wykonywane w sposób umożliwiający 
powstanie stałej lub ciągłej działalności w 
danym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 7
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Stanowisko Rady
Motyw 22

Stanowisko Rady Poprawka

(22) Dalsza liberalizacja zawarta w art. 
4 dyrektywy Rady 92/106/EWG9 w 
stosunku do kabotażu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 
wpłynęła korzystnie na promowanie 
transportu kombinowanego i powinna co 
do zasady zostać utrzymana, należy 
jednak zapewnić, aby nie dochodziło do 
nadużyć. Doświadczenie pokazuje, że w 
pewnych częściach Unii przepis ten był 
systematycznie wykorzystywany jako 
sposób na obchodzenie tymczasowego 
charakteru kabotażu i jako podstawa 

skreśla się
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stałej obecności pojazdów w państwie 
członkowskim innym niż państwo siedziby 
przedsiębiorcy. Takie nieuczciwe praktyki 
mogą prowadzić do dumpingu socjalnego 
i zagrażają przestrzeganiu ram prawnych 
dotyczących kabotażu. W związku z tym 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość wprowadzenia odstępstwa od 
art. 4 dyrektywy 92/106/EWG i stosowania 
przepisów dotyczących kabotażu 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
1072/2009 w celu rozwiązania takich 
problemów poprzez wprowadzenie 
proporcjonalnego limitu ciągłej obecności 
pojazdów na ich terytorium.
__________________
9 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).

Or. en

Poprawka 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, 
Bogusław Liberadzki, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Stanowisko Rady
Motyw 22

Stanowisko Rady Poprawka

(22) Dalsza liberalizacja zawarta w art. 
4 dyrektywy Rady 92/106/EWG9 w 
stosunku do kabotażu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 
wpłynęła korzystnie na promowanie 
transportu kombinowanego i powinna co 
do zasady zostać utrzymana, należy 
jednak zapewnić, aby nie dochodziło do 
nadużyć. Doświadczenie pokazuje, że w 

skreśla się
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pewnych częściach Unii przepis ten był 
systematycznie wykorzystywany jako 
sposób na obchodzenie tymczasowego 
charakteru kabotażu i jako podstawa 
stałej obecności pojazdów w państwie 
członkowskim innym niż państwo siedziby 
przedsiębiorcy. Takie nieuczciwe praktyki 
mogą prowadzić do dumpingu socjalnego 
i zagrażają przestrzeganiu ram prawnych 
dotyczących kabotażu. W związku z tym 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość wprowadzenia odstępstwa od 
art. 4 dyrektywy 92/106/EWG i stosowania 
przepisów dotyczących kabotażu 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
1072/2009 w celu rozwiązania takich 
problemów poprzez wprowadzenie 
proporcjonalnego limitu ciągłej obecności 
pojazdów na ich terytorium.
__________________
9 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).

Or. en

Uzasadnienie

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 is not beneficial as it 
reduces the attractiveness of combined transport for hauliers and freight forwarders. Such a 
measure will not contribute to the further promotion of this type of operation and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and has not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Poprawka 9
Barbara Thaler

Stanowisko Rady
Motyw 22
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Stanowisko Rady Poprawka

(22) Dalsza liberalizacja zawarta w art. 
4 dyrektywy Rady 92/106/EWG9 w 
stosunku do kabotażu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 
wpłynęła korzystnie na promowanie 
transportu kombinowanego i powinna co 
do zasady zostać utrzymana, należy jednak 
zapewnić, aby nie dochodziło do nadużyć. 
Doświadczenie pokazuje, że w pewnych 
częściach Unii przepis ten był 
systematycznie wykorzystywany jako 
sposób na obchodzenie tymczasowego 
charakteru kabotażu i jako podstawa stałej 
obecności pojazdów w państwie 
członkowskim innym niż państwo siedziby 
przedsiębiorcy. Takie nieuczciwe praktyki 
mogą prowadzić do dumpingu socjalnego i 
zagrażają przestrzeganiu ram prawnych 
dotyczących kabotażu. W związku z tym 
państwo członkowskie powinno mieć 
możliwość wprowadzenia odstępstwa od 
art. 4 dyrektywy 92/106/EWG i stosowania 
przepisów dotyczących kabotażu 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
1072/2009 w celu rozwiązania takich 
problemów poprzez wprowadzenie 
proporcjonalnego limitu ciągłej obecności 
pojazdów na ich terytorium.

(22) Dalsza liberalizacja zawarta w art. 
4 dyrektywy Rady 92/106/EWG9 w 
stosunku do kabotażu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 
wpłynęła korzystnie na promowanie 
transportu kombinowanego i powinna co 
do zasady zostać utrzymana, należy jednak 
zapewnić, aby nie dochodziło do nadużyć. 
Doświadczenie pokazuje, że w pewnych 
częściach Unii przepis ten był 
systematycznie wykorzystywany jako 
sposób na obchodzenie tymczasowego 
charakteru kabotażu i jako podstawa stałej 
obecności pojazdów w państwie 
członkowskim innym niż państwo siedziby 
przedsiębiorcy. Chociaż takie nieuczciwe 
praktyki mogą prowadzić do dumpingu 
socjalnego, są one w dużym stopniu 
neutralizowane przez nowe przepisy 
dotyczące delegowania pracowników 
sektora transportu. Niemniej jednak, 
jeżeli dane państwo członkowskie może 
udowodnić naruszenie art. 4 dyrektywy 
92/106/EWG, powinno mieć możliwość 
wprowadzenia odstępstwa od art. 4 
dyrektywy 92/106/EWG i stosowania 
przepisów dotyczących kabotażu 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
1072/2009 w celu rozwiązania takich 
problemów poprzez wprowadzenie 
proporcjonalnego limitu ciągłej obecności 
pojazdów na ich terytorium.

__________________ __________________
9 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).

9 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).

Or. en
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Poprawka 10
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
Motyw 26 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(26a) Zważywszy na zasadniczą rolę, 
jaką w sytuacjach nadzwyczajnych 
odgrywa transport ciężki, co wyraźnie 
pokazuje stan nadzwyczajny wskutek 
epidemii COVID-19, należy 
zagwarantować nieograniczony ruch 
pojazdów na jednolitym rynku UE, aby 
zaspokoić potrzeby konsumentów i 
przedsiębiorstw, a także zapewnić ciągłość 
świadczenia podstawowych usług. W tym 
celu należy zawiesić na poziomie Unii 
stosowanie szczególnych przepisów 
dotyczących prawa przedsiębiorczości i 
świadczenia usług określonych w 
niniejszym rozporządzeniu na okres 
trwania kryzysu i naprawy gospodarki. 
Przepisy te powinny zawierać przepisy 
dotyczące regularnego powrotu pojazdów 
do państwa członkowskiego siedziby, 
zobowiązanie kierowcy do powrotu do 
domu przynajmniej raz na cztery tygodnie, 
a także ograniczenia dotyczące kabotażu, 
które przewidują czterodniowy okres 
karencji.

Or. en

Uzasadnienie

Administrative burden and movement restrictions for truck drivers severely compromise EU’s 
crisis-resilience and the capacity to deliver production materials, equipment and goods to the 
places where they are most needed. The Regulation entails additional and excessive 
administrative burdens, as well as restricted market access for non-resident carriers, which 
cannot be justified, especially in the light of the novel Covid-19 crisis.  This is even more 
valid for the areas that are not easily accessible, like islands and poorly connected zones. 
Delay in cross-border road transport services may lead to dramatic consequences, like for 
example a hospital not receiving the medicines. All the restrictions to the provision of such 
services should therefore be removed in the situation of emergency.
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Poprawka 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Petar 
Vitanov, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Stanowisko Rady Poprawka

b) organizować przewozy swoją flotą 
pojazdów w taki sposób, aby pojazdy do 
dyspozycji przedsiębiorcy i stosowane w 
międzynarodowym przewozie wracały do 
jednej z baz eksploatacyjnych w tym 
państwie członkowskim co najmniej w 
ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States that, due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands. Moreover, the proposed provision concerning the 
obligation of return of a vehicle to the state of establishment contradicts the EU’s climate 
policy objectives and the Paris Agreement goals. It increases the number of empty runs and 
causes additional CO2 emissions from road transport sector. Furthermore, this measure will 
increase the volume of road traffic and will have a negative impact on road safety.

Poprawka 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b
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Stanowisko Rady Poprawka

b) organizować przewozy swoją flotą 
pojazdów w taki sposób, aby pojazdy do 
dyspozycji przedsiębiorcy i stosowane w 
międzynarodowym przewozie wracały do 
jednej z baz eksploatacyjnych w tym 
państwie członkowskim co najmniej w 
ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g

Stanowisko Rady Poprawka

g) stale dysponować proporcjonalną 
do wielkości wykonywanych przez 
przedsiębiorcę przewozów liczbą pojazdów 
spełniających warunki określone w lit. e) 
oraz kierowcami pracującymi zwykle w 
bazie eksploatacyjnej w tym państwie 
członkowskim.

g) stale dysponować proporcjonalną 
do wielkości wykonywanych przez 
przedsiębiorcę przewozów liczbą pojazdów 
spełniających warunki określone w lit. e) 
oraz zatrudnionymi kierowcami 
pracującymi zgodnie z prawem właściwym 
dla bazy eksploatacyjnej przedsiębiorcy.

Or. en

Poprawka 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, 
Petar Vitanov, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, 
Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Maria 
Grapini, Angel Dzhambazki

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g
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Stanowisko Rady Poprawka

g) stale dysponować proporcjonalną 
do wielkości wykonywanych przez 
przedsiębiorcę przewozów liczbą pojazdów 
spełniających warunki określone w lit. e) 
oraz kierowcami pracującymi zwykle w 
bazie eksploatacyjnej w tym państwie 
członkowskim.

g) stale dysponować proporcjonalną 
do wielkości wykonywanych przez 
przedsiębiorcę przewozów liczbą pojazdów 
spełniających warunki określone w lit. e) 
oraz zatrudnionymi kierowcami 
pracującymi zgodnie z prawem właściwym 
dla bazy eksploatacyjnej przedsiębiorcy.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment restores EP position at 1st reading. Proposed requirement concerning 
'drivers normally based at an operational centre' means that drivers should normally work at 
or from such a centre. This could exclude the possibility to provide so-called exports of 
services within the single market consisting, inter alia, of cross-trade. The proposed provision 
is protectionist in nature, very much limiting the current single market freedoms. Moreover, 
there is a need to point out the climatic consequences of the limitation of cross-trade capacity. 
Provisions do not allow the load to be taken up where it is closest to the vehicle but they do 
cause the vehicle to travel several hundred kilometres where taking up the load will not result 
in negative consequences in terms of not being able to fulfil one of the conditions to pursue 
the occupation of a road transport haulier. The provision is imprecise and allows for different 
interpretations. This gives rise to legal uncertainty on the part of the hauliers and therefore 
considerable risk. Contrary to some opinions stating that the interpretation of this provision 
will fall exclusively within the competence of the national control authorities of the haulier's 
state of establishment, the provision may also give rise to proceedings against the haulier in 
another Member State from whose territory the transport operations will be carried out or 
where the driver will be commuting to take up work with a vehicle left in the local parking.

Poprawka 15
Maria Grapini

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iv
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 3 – litera b – podpunkt xi

Stanowisko Rady Poprawka

(xi) delegowania pracowników w 
transporcie drogowym;

skreśla się

Or. ro



AM\1204900PL.docx 17/29 PE650.725v01-00

PL

Uzasadnienie

Środek ten ma wpływ na podstawową swobodę świadczenia usług w UE, ponieważ 
proponowana klauzula dotycząca miejsca, w którym lub z którego zazwyczaj wykonywana jest 
praca, spowoduje dezorientację co do wyboru prawa właściwego. Parlament Europejski nie 
może dopuścić do podważenia jednolitego rynku w momencie, w którym jego prawidłowe 
funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego całego kontynentu po 
kryzysie wywołanym przez COVID-19.

Poprawka 16
Maria Grapini

Stanowisko Rady
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt iv
Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 3 – litera b – podpunkt xii 

Stanowisko Rady Poprawka

(xii) prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych;

skreśla się

Or. ro

Uzasadnienie

Środek ten ma wpływ na podstawową swobodę świadczenia usług w UE, ponieważ 
proponowana klauzula dotycząca miejsca, w którym lub z którego zazwyczaj wykonywana jest 
praca, spowoduje dezorientację co do wyboru prawa właściwego. Parlament Europejski nie 
może dopuścić do podważenia jednolitego rynku w momencie, w którym jego prawidłowe 
funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego całego kontynentu po 
kryzysie wywołanym przez COVID-19.

Poprawka 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, 
Magdalena Adamowicz, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, 
Tomasz Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, 
Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 a
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Stanowisko Rady Poprawka

a) dodaje się ustęp w brzmieniu: skreśla się
„2a. Przewoźnicy drogowi nie mogą 
wykonywać przewozów kabotażowych tym 
samym pojazdem lub, w przypadku 
zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 
tego samego pojazdu w tym samym 
państwie członkowskim przez 4 dni od 
zakończenia przewozu kabotażowego w 
tym państwie członkowskim.”;

Or. en

Uzasadnienie

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a “cooling-off” period, the number of empty runs will increase significantly. This 
will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce 
the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of the exchange of goods 
within the Union.

Poprawka 18
Johan Van Overtveldt

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 a

Stanowisko Rady Poprawka

a) dodaje się ustęp w brzmieniu: skreśla się
„2a. Przewoźnicy drogowi nie mogą 
wykonywać przewozów kabotażowych tym 
samym pojazdem lub, w przypadku 
zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 
tego samego pojazdu w tym samym 
państwie członkowskim przez 4 dni od 
zakończenia przewozu kabotażowego w 
tym państwie członkowskim.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Chociaż podzielamy cel, jakim jest zwalczanie systematycznego nadużywania kabotażu, mamy 
wątpliwości, czy okres karencji jest właściwym rozwiązaniem tego problemu. Taki okres 
karencji mógłby mieć negatywny wpływ na specyficzny model biznesowy przedsiębiorstw 
(często MŚP) w regionach, w których odbywa się codzienny handel transgraniczny. Jesteśmy 
przekonani, że istnieją inne rozwiązania służące lepszemu egzekwowaniu przepisów, takie jak 
np. wprowadzenie inteligentnego tachografu.

Poprawka 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 a

Stanowisko Rady Poprawka

a) dodaje się ustęp w brzmieniu: skreśla się
„2a. Przewoźnicy drogowi nie mogą 
wykonywać przewozów kabotażowych tym 
samym pojazdem lub, w przypadku 
zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 
tego samego pojazdu w tym samym 
państwie członkowskim przez 4 dni od 
zakończenia przewozu kabotażowego w 
tym państwie członkowskim.”;

Or. en

Poprawka 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)
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Stanowisko Rady Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. Przewoźnicy drogowi nie mogą 
wykonywać przewozów kabotażowych tym 
samym pojazdem lub, w przypadku 
zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym 
tego samego pojazdu w tym samym 
państwie członkowskim przez 48 godzin od 
zakończenia przewozu kabotażowego w 
tym państwie członkowskim.”;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka przywraca stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania. Wprowadzenie 
krótkiego i naturalnego 48-godzinnego okresu karencji nie zakłóci całkowicie planowania i 
wykonywania przewozu na jednolitym rynku europejskim i może być jako takie możliwe do 
zaakceptowania przez wszystkie strony w drodze kompromisu.

Poprawka 21
Johan Van Overtveldt

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. W okresie, o którym mowa w ust. 
2a, przewoźnicy drogowi mogą 
wykonywać nie więcej niż jeden przewóz 
kabotażowy tym samym pojazdem lub, w 
przypadku zespołu pojazdów, pojazdem 
silnikowym tego samego pojazdu, w tym 
samym państwie członkowskim po 
dostarczeniu rzeczy w nowym 
przychodzącym ruchu 
międzynarodowym.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka maksymalnie ogranicza systematyczne nadużywanie kabotażu, 
zachowując specyficzny model biznesowy przedsiębiorstw (często MŚP) w regionach, w 
których odbywa się codzienny handel transgraniczny. Wprowadzenie okresu karencji mogłoby 
poważnie podważyć łańcuchy logistyczne tych przedsiębiorstw. W związku z tym kluczowe 
znaczenie ma przynajmniej utrzymanie możliwości wykonywania jednego przewozu 
kabotażowego w okresie karencji, aby uniknąć powrotów bez ładunku do bazy eksploatacyjnej 
oraz negatywnego wpływu na efektywność energetyczną łańcucha dostaw.

Poprawka 22
Benoît Lutgen

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. W okresie, o którym mowa w ust. 
2a, przewoźnicy drogowi mogą 
wykonywać nie więcej niż jeden przewóz 
kabotażowy tym samym pojazdem lub, w 
przypadku zespołu pojazdów, pojazdem 
silnikowym tego samego pojazdu, w tym 
samym państwie członkowskim po 
dostarczeniu rzeczy w nowym 
przychodzącym ruchu 
międzynarodowym.”;

Or. en

Uzasadnienie

Współprawodawcy powinni wziąć pod uwagę specyficzny model biznesowy przedsiębiorstw 
działających w regionach, w których odbywa się codzienny handel transgraniczny między 
państwami członkowskimi, ze względu na wzajemne powiązania między gospodarkami. 
Powyższy ustęp umożliwia wykonywanie w okresie karencji jednego przewozu kabotażowego 
w przypadku nowego przewozu międzynarodowego do tego samego państwa członkowskiego. 
W ten sposób ogranicza się systematyczne nadużywanie kabotażu, zachowany zostaje 
natomiast model biznesowy tych przedsiębiorstw.
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Poprawka 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

Krajowe przewozy drogowe rzeczy 
wykonywane w przyjmującym państwie 
członkowskim przez przewoźnika 
niemającego siedziby w tym państwie 
uznaje się za zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem jedynie wtedy, gdy 
przewoźnik może przedstawić wyraźny 
dowód potwierdzający poprzedni przewóz 
międzynarodowy oraz każdy kolejny 
przewóz kabotażowy. W przypadku gdy 
pojazd znajdował się na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
okresie 4 dni poprzedzających przewóz 
międzynarodowy, przewoźnik przedstawia 
również wyraźne dowody potwierdzające 
wszystkie przewozy wykonane w tym 
okresie.;

Krajowe przewozy drogowe rzeczy 
wykonywane w przyjmującym państwie 
członkowskim przez przewoźnika 
niemającego siedziby w tym państwie 
uznaje się za zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem jedynie wtedy, gdy 
przewoźnik może przedstawić wyraźny 
dowód potwierdzający poprzedni przewóz 
międzynarodowy oraz każdy kolejny 
przewóz kabotażowy. W przypadku gdy 
pojazd znajdował się na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
przewoźnik przedstawia również wyraźne 
dowody potwierdzające wszystkie 
przewozy wykonane w tym okresie.;

Or. en

Poprawka 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Angel 
Dzhambazki

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

Krajowe przewozy drogowe rzeczy 
wykonywane w przyjmującym państwie 

Krajowe przewozy drogowe rzeczy 
wykonywane w przyjmującym państwie 
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członkowskim przez przewoźnika 
niemającego siedziby w tym państwie 
uznaje się za zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem jedynie wtedy, gdy 
przewoźnik może przedstawić wyraźny 
dowód potwierdzający poprzedni przewóz 
międzynarodowy oraz każdy kolejny 
przewóz kabotażowy. W przypadku gdy 
pojazd znajdował się na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
okresie 4 dni poprzedzających przewóz 
międzynarodowy, przewoźnik przedstawia 
również wyraźne dowody potwierdzające 
wszystkie przewozy wykonane w tym 
okresie.;

członkowskim przez przewoźnika 
niemającego siedziby w tym państwie 
uznaje się za zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem jedynie wtedy, gdy 
przewoźnik może przedstawić wyraźny 
dowód potwierdzający poprzedni przewóz 
międzynarodowy oraz każdy kolejny 
przewóz kabotażowy. W przypadku gdy 
pojazd znajdował się na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego w 
okresie poprzedzającym przewóz 
międzynarodowy, przewoźnik przedstawia 
również wyraźne dowody potwierdzające 
wszystkie przewozy wykonane w tym 
okresie.;

Or. en

Uzasadnienie

Amendment restores Parliament's first reading position. Imposing additional restrictions on 
cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a restrictive, disproportionate and 
protectionist measure that constitutes a new and unfair administrative barrier to market 
access. It should also be viewed in the context of inclusion of cabotage operations in the 
posting regime from day one, which will negatively impact these operations, which are aimed 
at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of introducing a 4-day “cooling-off” 
period, the number of empty runs will increase significantly. This will have a negative impact 
on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce the efficiency of transport 
performance, increasing the cost of the exchange of goods within the Union.

Poprawka 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 10 – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: skreśla się
„7. Oprócz tego, co przewidziano w 
ust. 1–6, i w drodze odstępstwa od art. 4 
dyrektywy 92/106/EWG państwa 
członkowskie mogą – tam, gdzie jest to 
konieczne do uniknięcia nadużywania 
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tego ostatniego przepisu poprzez 
świadczenie nieograniczonych i ciągłych 
usług obejmujących początkowe lub 
końcowe odcinki drogowe w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
stanowiące część operacji transportu 
kombinowanego między państwami 
członkowskimi – przewidzieć, że art. 8 
niniejszego rozporządzenia ma 
zastosowanie do przewoźników podczas 
wykonywania przez nich w tym państwie 
członkowskim takich początkowych lub 
końcowych odcinków drogowego 
przewozu rzeczy. W odniesieniu do takich 
odcinków drogowego przewozu rzeczy 
państwa członkowskie mogą przewidzieć 
okres dłuższy niż 7-dniowy okres 
przewidziany w art. 8 ust. 2 i mogą 
przewidzieć okres krótszy niż 4-dniowy 
okres przewidziany w art. 8 ust. 2a. 
Stosowanie art. 8 ust. 4 do takich 
przewozów nie narusza wymogów 
wynikających z dyrektywy 92/106/EWG. 
Państwa członkowskie korzystające z 
odstępstwa przewidzianego w niniejszym 
ustępie powiadamiają o tym Komisję przed 
zastosowaniem odpowiednich środków 
krajowych. Dokonują one przeglądu tych 
środków co najmniej raz na pięć lat i 
powiadamiają Komisję o wynikach tego 
przeglądu. W przejrzysty sposób 
udostępniają publicznie przepisy, w tym 
długość odpowiednich okresów.”;

Or. en

Poprawka 26
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Petar 
Vitanov, Angel Dzhambazki

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 10 – ustęp 7
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Stanowisko Rady Poprawka

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: skreśla się
„7. Oprócz tego, co przewidziano w 
ust. 1–6, i w drodze odstępstwa od art. 4 
dyrektywy 92/106/EWG państwa 
członkowskie mogą – tam, gdzie jest to 
konieczne do uniknięcia nadużywania 
tego ostatniego przepisu poprzez 
świadczenie nieograniczonych i ciągłych 
usług obejmujących początkowe lub 
końcowe odcinki drogowe w 
przyjmującym państwie członkowskim, 
stanowiące część operacji transportu 
kombinowanego między państwami 
członkowskimi – przewidzieć, że art. 8 
niniejszego rozporządzenia ma 
zastosowanie do przewoźników podczas 
wykonywania przez nich w tym państwie 
członkowskim takich początkowych lub 
końcowych odcinków drogowego 
przewozu rzeczy. W odniesieniu do takich 
odcinków drogowego przewozu rzeczy 
państwa członkowskie mogą przewidzieć 
okres dłuższy niż 7-dniowy okres 
przewidziany w art. 8 ust. 2 i mogą 
przewidzieć okres krótszy niż 4-dniowy 
okres przewidziany w art. 8 ust. 2a. 
Stosowanie art. 8 ust. 4 do takich 
przewozów nie narusza wymogów 
wynikających z dyrektywy 92/106/EWG. 
Państwa członkowskie korzystające z 
odstępstwa przewidzianego w niniejszym 
ustępie powiadamiają o tym Komisję przed 
zastosowaniem odpowiednich środków 
krajowych. Dokonują one przeglądu tych 
środków co najmniej raz na pięć lat i 
powiadamiają Komisję o wynikach tego 
przeglądu. W przejrzysty sposób 
udostępniają publicznie przepisy, w tym 
długość odpowiednich okresów.”;

Or. en

Uzasadnienie

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
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in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 is not beneficial as it 
reduces the attractiveness of combined transport for hauliers and freight forwarders. Such a 
measure will not contribute to the further promotion of this type of operation and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and have not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Poprawka 27
Barbara Thaler

Stanowisko Rady
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009
Artykuł 10 – ustęp 7

Stanowisko Rady Poprawka

7. Oprócz tego, co przewidziano w 
ust. 1–6, i w drodze odstępstwa od art. 4 
dyrektywy 92/106/EWG państwa 
członkowskie mogą – tam, gdzie jest to 
konieczne do uniknięcia nadużywania tego 
ostatniego przepisu poprzez świadczenie 
nieograniczonych i ciągłych usług 
obejmujących początkowe lub końcowe 
odcinki drogowe w przyjmującym 
państwie członkowskim, stanowiące część 
operacji transportu kombinowanego 
między państwami członkowskimi – 
przewidzieć, że art. 8 niniejszego 
rozporządzenia ma zastosowanie do 
przewoźników podczas wykonywania 
przez nich w tym państwie członkowskim 
takich początkowych lub końcowych 
odcinków drogowego przewozu rzeczy. W 
odniesieniu do takich odcinków 
drogowego przewozu rzeczy państwa 
członkowskie mogą przewidzieć okres 
dłuższy niż 7-dniowy okres przewidziany 
w art. 8 ust. 2 i mogą przewidzieć okres 
krótszy niż 4-dniowy okres przewidziany 
w art. 8 ust. 2a. Stosowanie art. 8 ust. 4 do 
takich przewozów nie narusza wymogów 
wynikających z dyrektywy 92/106/EWG. 
Państwa członkowskie korzystające z 

7. Oprócz tego, co przewidziano w 
ust. 1–6, i w drodze odstępstwa od art. 4 
dyrektywy 92/106/EWG państwa 
członkowskie mogą – tam, gdzie jest to 
konieczne do uniknięcia nadużywania tego 
ostatniego przepisu poprzez świadczenie 
nieograniczonych i ciągłych usług 
obejmujących początkowe lub końcowe 
odcinki drogowe w przyjmującym 
państwie członkowskim, stanowiące część 
operacji transportu kombinowanego 
między państwami członkowskimi – 
przewidzieć, że art. 8 niniejszego 
rozporządzenia ma zastosowanie do 
przewoźników podczas wykonywania 
przez nich w tym państwie członkowskim 
takich początkowych lub końcowych 
odcinków drogowego przewozu rzeczy. W 
odniesieniu do takich odcinków 
drogowego przewozu rzeczy państwa 
członkowskie mogą przewidzieć okres 
dłuższy niż 7-dniowy okres przewidziany 
w art. 8 ust. 2 i mogą przewidzieć okres 
krótszy niż 4-dniowy okres przewidziany 
w art. 8 ust. 2a. Stosowanie art. 8 ust. 4 do 
takich przewozów nie narusza wymogów 
wynikających z dyrektywy 92/106/EWG. 
Państwa członkowskie korzystające z 
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odstępstwa przewidzianego w niniejszym 
ustępie powiadamiają o tym Komisję przed 
zastosowaniem odpowiednich środków 
krajowych. Dokonują one przeglądu tych 
środków co najmniej raz na pięć lat i 
powiadamiają Komisję o wynikach tego 
przeglądu. W przejrzysty sposób 
udostępniają publicznie przepisy, w tym 
długość odpowiednich okresów.”;

odstępstwa przewidzianego w niniejszym 
ustępie powiadamiają o tym Komisję przed 
zastosowaniem odpowiednich środków 
krajowych i przedstawiają pisemne 
uzasadnienie zawierające dowody 
popełnionych nadużyć na podstawie art. 4 
dyrektywy 92/106/EWG, jak również cele 
ilościowe, które chcą osiągnąć. 
Uzasadnienie jest otwarte do konsultacji 
publicznych z zainteresowanymi stronami 
przez 30 dni przed jego wprowadzeniem w 
życie, a skutki odstępstwa są stale 
monitorowane. Państwa członkowskie 
dokonują przeglądu tych środków co 
najmniej raz na dwa lata i powiadamiają 
Komisję o wynikach tego przeglądu. 
Odstępstwo zawiesza się, jeżeli cele 
ilościowe odstępstwa zostały spełnione w 
ciągu dwóch następujących po sobie 
trzymiesięcznych okresów. W przejrzysty 
sposób udostępniają publicznie przepisy, w 
tym długość odpowiednich okresów.”;

Or. en

Poprawka 28
Clotilde Armand

Stanowisko Rady
Artykuł 3 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Artykuł 3a 
Siła wyższa

W przypadku wystąpienia wyjątkowych i 
nieprzewidzianych okoliczności 
stanowiących siłę wyższą, takich jak: 
kryzys zdrowia publicznego, zagrożenie 
dla środowiska lub sytuacja nadzwyczajna 
o charakterze społeczno-politycznym lub 
wojskowym, oraz w przypadku gdy 
skuteczne kontynuowanie transportu 
transgranicznego ma duże znaczenie 
społeczno-ekonomiczne, Komisja zawiesza 
następujące przepisy niniejszego 
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rozporządzenia na czas trwania sytuacji 
nadzwyczajnej i okresu naprawczego, aby 
ułatwić ruch pojazdów ciężarowych 
przewożących pasażerów i rzeczy:
a) art. 1 ust. 1 pkt 3 zmieniający art. 5 lit. 
b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i 
wprowadzający obowiązek powrotu 
pojazdu do bazy eksploatacyjnej w 
państwie członkowskim siedziby co 
najmniej raz w terminie ośmiu tygodni od 
jego opuszczenia;
b) art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) zmieniający art. 
8 pkt 2a rozporządzenia (WE) nr 
1072/2009, a także art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b) 
zmieniający art. 8 ust. 3 akapit pierwszy 
wprowadzający 4-dniowy okres karencji w 
przypadku przewozów kabotażowych;
c) motyw 8 przewidujący obowiązek 
powrotu kierowców do domu co najmniej 
raz na cztery tygodnie, a także obowiązek 
synchronizacji tych powrotów poprzez 
powrót kierowcy wraz z pojazdem nie 
rzadziej niż raz na dwa czterotygodniowe 
cykle;
Takie zawieszenie staje się skuteczne 
natychmiast po powiadomieniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Właściwe organy krajowe niezwłocznie 
informują o takim zawieszeniu 
zarejestrowane przedsiębiorstwa 
transportowe.

Or. en

Uzasadnienie

Acting in the best interests of the EU citizens, the European Commission must ensure that the 
EU legislation is applied in an adequate way and does not produce distortions for the free 
circulation of vehicles in exceptional circumstances amounting to force majeure. Since the 
restrictions introduced with this Regulation would severely jeopardize the delivery of 
transport services and put at risk social and economic priorities, the introduction of a 
suspension clause in case of force majeure allows to re-establish free circulation of vehicles, 
notwithstanding their place of registration. In addition, cited provisions of this negotiated 
version of Regulation must be reviewed in the light of the upcoming Commission’s impact 
assessment of the negative environmental and socio-economic effects.
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Poprawka 29
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Stanowisko Rady
Artykuł 4 – akapit 1

Stanowisko Rady Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[wstawić datę – 18 miesięcy od dnia jego 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej].
Do dnia ... [Dz.U.: 4 miesiące po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej] Komisja przedstawia 
odpowiednią ocenę skutków dotyczącą 
wpływu niniejszego rozporządzenia na 
faktyczną sytuację ekonomiczną unijnego 
rynku przewozów drogowych i sytuację w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa 
kierowców oraz, w stosownych 
przypadkach, proponuje zmiany do 
niniejszego rozporządzenia, biorąc pod 
uwagę nową sytuację rynkową tego 
sektora.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na obecny kryzys związany z epidemią COVID-19 oraz bezprecedensową 
niepewną sytuację ekonomiczną i sytuację w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa na rynku 
przewozów drogowych, stosowanie niniejszego rozporządzenia zostaje opóźnione, podczas 
gdy Komisja Europejska przygotowuje odpowiednią ocenę skutków obejmującą analizę nowej 
sytuacji na rynku po kryzysie oraz ocenę wpływu nowego rozporządzenia na unijny sektor 
przewozów drogowych. W celu dostosowania przepisów Komisja powinna przedstawić 
odpowiednie zmiany do tego aktu prawnego przed jego wejściem w życie.


