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Zmianv zasad dost~pu do rynku dla uslug
autokarowych i autobusowych wUnii Europejskiej
Wst~p

W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyj~a trzy dokumenty, w kt6rych zawarte zostalo wsp61ne stanowisko
dotyczqce zmian w zasadach dostfi!pu do
rynku przewoz6w drogowych oraz wykonywania zawodu przewoznika drogowego. Przyjfi!te stanowiska dotycza,:
:::J warunk6w wykonywania zawodu
przewoznika drogowego 1 ,
0 zasad dostfi!pu do rynku dla uslug autokarowych i autobusowych2,
:J zasad dostfi!pu do rynku mi~d zyna
rodowych przewoz6w drogowych3.
Stanowiska te podjfi!te zostaly zgodnie z procedurq okreslonq w art. 251
Traktatu ustanawiaj(\cego Wsp61notfi!
Europejska, (TWE). Stanowiq one kolejny etap w procedurze przyj~cia rozporzqdzen, kt6re bfi!dq wiqia,ce i stosowane bezposrednio we wszystkich panstwach czlonkowskich. Przewiduje sifi!,
ie rozporzqdzenia te wejdC\ w i ycie
w dwa lata po opublikowaniu w Dzienniku Urz~dowym WE. Sa, to kolejne regulacje, kt6re b~dq mialy istotny wplyw
na funkcjonowanie rynku przewoz6w
drogowych. Celowe jest wi~c jui w tym
momencie przedstawienie najwainiejszych postanowien tych rozporzqdzen.
Przewidywane zmiany w zasadach dost~pu do rynku przewoz6w drogowych
zaprezentowane zostaly w artykule opublikowanym w czasopismie AutobusyTechnika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2009, nr 6. W niniejszym artykule natomiast om6wiony zostanie projekt rozporza,dzenia o dost~pie do rynku
dla uslug autokarowych i autobusowych.

1. uzasadnienle wprowadzenia rozporz"dzenla
Wykonywanie mi~dzynarodowego
przewozu os6b autokarami i autobusami na terytorium Wsp61noty regulowane jest obecnie dwoma rozporzqdzeniami , tj.:
;•; rozporzqd z eniem Rady (EWG)
nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r.
w sprawie wsp61nych zasad mif?dzynarodowego przewozu os6b autokarem i autobusem4,
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rozporzqdzeniem Rady 0/VE) nr 12/98
z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiajq_cym warunki doslf?pU przewoi nik6w niemajq_cych stalej siedziby
w panstwie czlonkowskim do transportu drogowego os6b w panstwie
czlonkowskim5.
W uzasadnieniu do omawianego
projektu rozporza,dzen ia podkreslono,
ie wymienione rozporzqdzenia wymagaja, wprowadzenia istotnych zmian.
W tej sytuacji uznano, ie eel owe jest zawarcie zagadnien regulowanych tymi
rozporzqd zeniami w jednym akcie pranym. Ten nowy akt powinien zapewnic
wi~kszq przejrzystosc regulacji oraz
uproscic procedury.
Wsp61n e stanowisko uzgodnione
przez Rad ~ ustanawia, jak podkreslono w uzasadnieniu, sp6jne ramy mi~
dzynarodowego przewozu os6b autokarem i autobusem w calej Wsp61nocie.
Przewiduje uproszczonq i przyspieszona, procedur~ wydawania zezwolen
na wykonywanie mi~dzynarodowych
uslug regularnych. Upraszcza i standaryzuje format licencji wsp61notowej oraz
kopii poswiadczonych za zgodnosc
z oryginalem, by zmniejszyc obciqienie
administracyjne i op6znienia, szczeg61nie podczas kontroli drogowej. Ponadto wsp61ne stanowisko zwi~ksza wymian~ informacji mifi!dzy panstwami
czlonkowskimi dzi~ki ustanowieniu krajowych punkt6w kontaktowych , kt6 re
maja, zostac utworzone zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie warunk6w wykonywania zawodu przewoznika drogowego (zagadnienia te byly przedmiotem analizy w przywolywanej publikacji w nr 6/2009).
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2. Zakres stosowania
rozporz"dzenia
Prezentowane rozporzqdzenie bfi!dzie dotyczylo m i ~dzynarodowego
przewozu os6b autokarami i autobusami na terytorium Wsp61noty przez
przewoznik6w zarobkowych lub pracujqcych na potrzeby wlasne, majqcych
siedzib~ w panstwie czlonkowskim
zgodnie z jego ustawodawstwem, przy

ui yciu pojazd6w zarejestrowanych
w tym panstwi e, kt6re nadajq si~. ze
wzgl~du na swojq konstrukcj~ i wyposaienie, do przewozu wi~cej nii dziewi~ciu os6b, wlqczajqc kierowc~. i kt6re sa, do tego celu przeznaczon e. Rozporz(\dzenie m a taki:e zastosowanie
do ruchu pojazd6w pustych w zwiqzku z takim przewozem. W przypadku
przewozu z panstwa czlonkowskiego
do panstwa trzeciego i w odwrotnym
kierunku, rozporzqdzenie ma zastosowanie do cz~sci przejazdu na terytorium dowolnego panstwa czlonkowskiego, przez kt6re odbywa si~ tranzyt. Rozporzqdzenie nie ma natomiast
zastosowania do tej cz~sci przejazdu
na terytorium panstwa czlonkowskiego, na kt6 rym zabrano, lub na kt6re
dowieziono pasaier6w, jesli nie zostala
zawarta nie zb~dna umowa mi~dzy
Wsp61notq a zainteresowanym panstwem trzecim. W zakresie takich przewoz 6w nadal obowiqzywaly b~dq
umowy dwustronne.
Dzialalnosc przewozowa na potrzeby wlasne zostala zdefiniowana jako
dzialalnosc prowadzona w celach niekomercyjnych i niezarobkowych przez
osoby fizyczne lub prawne, przy czym:
....J dzialalnosc transportowa jest d la
takiej osoby fizycznej lub prawnej
jedynie dzialalnosciq o charakterze
pomocniczym,
0 uiywane pojazdy sa, wlasnosci(\ tej
osoby fizycznej lub prawnej, lub
zostaly przez niq pozyskane na warunkach odroczenia platnosci, lub
sa, przedmiotem dlugoterminowej
umowy leasingu,
U pojazdy te sa, prowadzone przez
czlonka personelu osoby fizycznej
lub osoby prawnej lub przez t~ osob~ fizycznq lub personel zatrudniony przez dane przedsi~bi orstwo lub
pozostaja,cy w jego dyspozycji na
mocy zobowiqzania umownego.
Rozporzqdzenie ma taki:e zastosowan ie do krajowego zarobkowego
przewozu drogowego os6b wykonywanego tymczasowo przez przewoznika niemaja,cego siedziby w danym
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panstwie czlonkowskim (tzw. przewozy kabotai:owe). Zasady wykonywania
takich przewozow oraz ich zakres zostaly szczegolowo uregulowane w rozporza,dzeniu. Maja, do nich zastosowanie inne przepisy wspolnotowe (np. reguluja,ce kwestie socjalne) oraz przepisy panstwa czlonkowskiego. Szerzej
zagadnienia te zostana, uj~te w dalszej
cz~sci artykulu.
Mi~dzynarodowy przewoz zostal
zdefiniowany jako:
(~: przejazd pojazdu, w przypadku gdy
miejsce odjazdu i miejsce docelowe znajduja, si~ w dwoch roi:nych
panstwach czlonkowskich, z tranzytem lub bez tranzytu przez co najmniej jed no panstwo czlonkowski e
lub panstwo trzecie;
• przejazd pojazdu, w przypadku gdy
miejsce odjazdu i miejsce docelowe znajduja, sif? w tym samym panstwie czlonkowskim , obejmuja,cy
zabieranie lub dowoi:enie pasai:erow w innym panstwie czlonkowskim lub panstwie trzecim ;
;a; przejazd pojazdu z jednego panstwa czlonkowskiego do panstwa
trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem lub bez tranzytu
przez co najmniej jedno panstwo
czlonkowskie lub panstwo trzecie;
,~, przejazd pojazdu mi~dzy panstwami
trzecimi z tranzytem przez co najmniej jedno panstwo czlonkowskie.

3 . Swoboda swiadczenia
ustug
Swoboda swiadczenia uslug nalei:y do podstawowych zasad, funkcjonowania unijnego jednolitego rynku
uslug. Swoboda ta, wynikaja,ca wprost
z art. 49 Traktatu ustanawiaja,cego
Wspolnot~ Europejska, (TWE)6, uprawnia unijnych przedsi~biorcow do otwierania dzialalnosci w kraju, w ktorym
oferowane bf?dq uslugi, ba,dz swiadczenia uslug transgranicznych w innych krajach UE bez koniecznosci zakladania nowej siedziby w danym kraju. Uwzgl ~dni aja,c t~ swobod~. w prezentowanym projekcie rozporza,dzenia
przewidziano moi:liwose niedyskryminuja,cego wykonywania przewozow
przez przewoznikow zarobkowych
oraz na potrzeby wlasne.
Ka:Zdemu przewoznikowi zarobkowemu zezwala si~ . z poszanowaniem
przepisow rozporza,dzenia, na wykonywanie uslug regularnych, w tym szczegolnych uslug regularnych i uslug

okazjonalnych w zakresie przewozu
autokarem i autobusem bez dyskryminacji ze wzgl~du na przynalei:nose panstwowa, lub miejsce siedziby, jei:eli:
C! jest on upowai:niony w panstwie
czlonkowskim siedziby do wykonywania przewoz6w autokarem lub
autobusem w formie uslug regularnych, w tym szczegolnych uslug regularnych lub uslug okazjonalnych,
zgodnie z warunkami dost~pu do
rynku okreslonymi w przepisach
krajowych,
::J spelnia warunki okreslone zgodnie
ze wspolnotowymi zasadami dotycza,cymi dostf?pu do zawodu przewoznika drogowego w transporcie
krajowym i mi~dzynarodowym ,
::J spelnia wymogi prawne dotycza,ce
norm przewidzianych dla kierowcow
i pojazdow, okreslone w szczegolnosci w dyrektywie Rady 92/7/EWG7,
dyrektywie Rady 96/53/WEB i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/59/WE9.
Przedsi~biorca wykonuja,cy przewozy na potrzeby wlasne musi spelnie analogiczne wymogi, jak przewoznik prowadza,cy dzialalnose zarobkowa, w zakresie dost~pu do rynku
oraz norm przewidzianych dla kierowcow i pojazdow.
Uslugi regularne, zgodnie z prezentowanym rozporza,dzeniem, oznaczaja,
uslugi polegaja,ce na przewozie osob
w okreslonych odst~pach czasu i na
okreslonych trasach , przy czym pasai:erowie sa, zabierani z okreslonych
z gory przystankow i dowoi:eni na,
z gory okreslone przystanki. Definicja
ta, w stosunku do zapisow ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie
drogowymlo , zawiera dodatkowe kryteria zwia,zane z przystankami, ktore
powinny bye , z gory okreslone". Przywolywana ustawa wskazuje taki:e na
regulacje krajowe, ktore okreslaja, zasady wykonywania przewozow.
Szczegolne uslugi regularne zostaly zdefiniowane jako uslugi regularne
bez wzgl ~du na to, przez kogo sa, organizowane, kt6re polegaja, na przewozie okreslonych kategorii pasai:erow z wyla,czeniem innych pasai:er6w.
Poj~ciu temu odpowiadaja, w przywolywanej ustawie o transporcie drogowym , uslugi regularne specjalne. Uslugi okazjonalne zas to uslugi, ktore nie
sa, obj~te definicja, uslug regularnych ,
wtym szczeg61nych uslug regu larnych,
oraz kt6rych gl6wna, cecha, jest to ,

i:e obejmuja, przew6z grup pasai:er6w
utworzonych z inicjatywy zleceniodawcy lub samego przewoznika. Uslugi
okazjonalne mogCj bye swiadczone
z okreslonCj cz~stotl iwoscia,. To ostatnie stwierdzenie, jak pokazujCj polskie
doswiadczenia, moi:e prowadzie do
nadui:ye. W Polsce problem ten dotyczyl zaliczania niektorych przewoz6w
do grupy przewoz6w regularnych ba,dz
nieregularnych. Niekt6rzy przewoznicy real izujCjcy przewozy bez zezwolenia wykazywali, i:e przewoz ma charakter nieregularny, mimo i:e pojazdy
odjezdi:aly z okreslonych przystank6w
o ustalonych godzinach.
Uslugi okazjonalne, jak wynika
z rozporzCjdzenia, mogCj bye swiadczone przez grup~ przewoznik6w dzialaja,cych na rzecz tego samego zleceniodawcy, a podr6i:ni mogCj skorzystae
z pola,czenia na trasie u innego przewoznika z tej samej grupy, na terytorium
danego panstwa czlonkowskiego.
Szczeg61ne uslugi regularne obejmujCj:
~ przew6z pracownik6w na trasie mi~
dzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania,
~ przewoz uczni6w i student6w do
i z instytucji edukacyjnej .

4. zasady dost~pu do
rynku
Prowadzenie mi~dzyna r odowego
przewozu os6b autokarem i autobusem wymaga posiadan ia licencji
wsp61notowej wydanej przez wlasciwe
organy panstwa czlonkowskiego siedziby. Wykonywanie przewoz6w regularnych wymaga ponadto zezwolenia.
Licencja wspolnotowa jest udzielana na rzecz okreslonego przewoznika
i nie moi:e bye przenoszona. W kai:dym z pojazd6w przewoznika przechowuje si~ kopi~ licencji wsp61notowej
poswiadczonCj za zgodnose z oryginalem, ktora jest okazywana na i:Cjdanie
upowa:Znionego funkcjonariusza slui:b
kontrolnych . Licencja wsp61notowa
jest wydawana na odnawialne okresy
nie dlui:sze nii: dziesif?e lat. Licencje
wsp61notowe i ich poswiadczone za
zgodnose z oryg inalem kopie wydane
przed data, rozpocz~cia stosowania
omawianego rozporzCjdzenia zachowujCj wai:nose do dnia wygasni~cia ich
wai:nosci.
Przed wydaniem licencji wsp61notowej wlasciwe organy panstwa czlonkowskiego siedziby sp rawdzajCj ,
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w przypadku zlozenia wniosku o licencj ~ wsp61notowa, lub w przypadku
przedluzania waznosci licencji wsp61notowej , czy przewoznik spelnia lub
spelnia w dalszym cia,gu warunki wykonywania zawodu przewoznika drogowego, tj. warunki siedziby, dobrej reputacji, zdolnosci finansowej i kompetencji zawodowych 11 .
Zezwolenia nie wymaga swiadczenie:
0 szczeg61nych uslug regularnych,
jesli odbywa si~ na podstawie umowy pomi~dzy organizatorem i przewoznikiem ,
0 uslug okazjonalnych.
Zgodnie z prezentowanym rozporza,dzeniem , zezwolenia sa, wydawane
na rzecz okreslonego przewoznika i nie
moga, bye przenoszone. Jednakze
przewoznik, kt6ry otrzymal zezwolenie,
maze, za zgoda, wlasciwego organu
panstwa czlonkowskiego (organu wydaja,cego) , na kt6rego terytorium znajduje si~ miejsce odjazdu, swiadczyc
uslugi przez podwykonawc~. W takim
przypadku w zezwoleniu wskazuje si~
nazw~ podwykonawcy. Podwykonawca musi spelniac warunki dost~pu do
zawodu przewoznika.
W przypadku przedsi~b iorstw zrzeszonych do cel6w swiadczenia uslug
regularnych zezwolenie jest wydawane na rzecz wszystkich przedsi~
biorstw i okresla nazwy wszystk ich
przewoznik6w. Zostaje ono przekazane przedsi~biorstwu zarza,dzaja,cemu
dzialalnoscia,, natomiast pozostale
p rzedsi ~biorstwa otrzymuja, kopie.
Okres waznosci zezwolenia nie
maze przekroczyc pi~ciu lat. Okres
ten maze zostac skr6cony, alba na
za,danie wnioskodawcy, alba za wzajemna, zgoda, wlasciwych organ6w
panstw czlonkowskich , na kt6rych
terytorium pasazerowie sa, zabierani ba,dz dowozeni.
W zezwoleniu okresla si~:
~ rodzaj uslugi,
* tras~ uslugi , szczeg61nie miejsce
odjazdu i miejsce przyjazdu.
(•~ okres waznosci zezwolenia,
· . przystanki oraz rozklad jazdy.
Zezwolenie upowaznia posiadacza lub posiadaczy do swiadczenia
uslug regularnych na terytorium
wszystkich panstw czlonkowskich ,
przez kt6re przebiega trasa uslug.
Przewoznik swiadcza,cy uslugi regularne maze tymczasowo oraz w sytuacjach wyja,tkowych wykorzystywac dodatkowe pojazdy.

Ulinia &l!!li}
Wnioski o zezwolenie na swiadczenie uslug regularnych sa, skladane organowi wydaja,cemu. Zezwolenia sa,
wydawane w porozumieniu z organami wszystkich panstw czlonkowskich,
na terytorium kt6rych pasazerowie sa,
zabierani lub dowozeni. Organ wydaja,cy przekazuje takim organom - jak
r6wniez wlasciwym organom panstw
czlonkowskich, przez kt6rych terytoria przebiega trasa, chociaz nie sa, tam
zabierani ani dowozeni pasazerowie
- kopi~ wniosku wraz z kopiami wszelkich innych istotnych dokument6w
i ich ocena,.
Wlasciwe organy panstw czlonkowskich, do kt6rych zwr6cono si~ o wydanie zgody, zawiadamiaja, organ wydaja,cy o swojej decyzji w sprawie wniosku w terminie dw6ch miesi~cy. Bieg
tego terminu rozpoczyna si~ w dniu
otrzymania wniosku o wydanie zgody
okreslonym na potwierdzeniu odbioru.
Negatywna, decyzj~ organy wydaja,ce
b~da, musialy szczeg61owo uzasadnic.
Jesli organ wydaja,cy nie otrzyma odpowiedzi w terminie dw6ch miesi~cy,
uznaje si~ . ze organy, do kt6rych si~
zwr6cono, wyrazajq zgod~ i organ wydaja,cy maze udzielic zezwolenia.
Organ wydaja,cy wydaje d ecyzj~
w sprawie wniosku w terminie czterech miesi~cy od daty zlozenia wniosku przez przewoznika. Zezwolenie
jest wydawane, z wyja,tkiem przypadk6w, gdy:
0 wnioskodawca nie jest w stanie
swiadczyc uslugi b~da,cej przedmiotem wniosku, korzystaja,c z pojazd6w b~da,cych bezposrednio w jego
dyspozycji;
0 wnioskodawca nie zastosowal si~
do krajowych lub mi~dzynarodo
wych przepis6w w zakresie transportu drogowego, a w szczeg61nosci warunk6w i wymog6w dotycza,cych zezw olen na swiadczeni e
uslug mi~dzynaro dowego przewozu drogowego os6b lub dopuscil si~
powaznego naruszenia wsp61notowych przepis6w w zakresie transportu drogowego, w szczeg61nosci
przepis6w maja,cych zastosowanie
do pojazd6w, czasu prowadzenia
pojazdu oraz okres6w odpoczynku
kierowc6w;
:l w przypadku wniosku o przedluzenie waznosci zezwolenia nie zostaly spelnione warunki zezwolenia;
:l panstwo czlonkowskie zdecyduje
na podstawie szczeg61owej analizy,

ze dana usluga powaznie wplyn~
laby na rentownosc por6wnywalnej
uslugi swiadczonej w ramach jednej lub wi~kszej liczby um6w o uslugi publiczne zgodnie z prawem
wsp61notowym na danych bezposrednich odcinkach . w takim przypadku panstwo czlonkowskie okresla kryteria 0 niedyskryminuja,cym
charakterze w celu stwierdzenia, czy
usluga, kt6rej dotyczy wniosek, powaznie wplyn~aby na rentownosc
wyzej wspomnianej por6wnywalnej
uslugi , i na za,danie Komisji powiadamia ja, o nich;
0 panstwo czlonkowskie stwierdzi na
podstawie szczeg6!owej analizy, ze
g!6wnym celem uslugi nie jest przew6z os6b pomi~dzy przystankami
polozonymi w r6znych panstwach
czlonkowskich.
W przypadku gdy istnieja,ca mi~
dzynarodowa usluga przewozu autokarem lub autobusem powaznie wplywa na rentownosc por6wnywalnej
uslugi swiadczonej w ramach jednej
lub wi~kszej liczby um6w o uslugi publiczne, zgodnie z prawem wsp61notowym, na danych bezposrednich odcinkach, panstwo czlonkowskie maze,
za zgoda, Komisji , zawiesic lub cofna,c
zezwolenie na swiadczenie mi~dzyna
rodowej uslugi przewozu autobusem
lub autokarem po powiadomieniu
przewoznika z szesciomiesi~cznym
wyprzedzeniem . Fakt, ze przewoznik
oferuje ceny nizsze niz inni przewoznicy drogowi, alba fakt, ze dane pola,czenie jest juz obslugiwane przez innych przewoznik6w drogowych, nie
moga, same w sobie stanowic uzasadnien ia dla odmownego rozpatrzenia
wniosku.
Organ wydaja,cy oraz wlasciwe organy wszystkich panstw czlonkowskich wsp61dzialaja,ce w celu osia,gni~
cia zgod y na wydanie zezwol en ia,
moga, odmownie rozpatrzyc wniosek
jedynie z powod6w przewidzianych
w prezentowanym rozporza,dzeniu.
Odmowa zezwolenia wymaga szczeg6lowego uzasadnienia. Tryb odwolan ia i skladania zazalen na odmowna,
decyzj~ okresla, panstwa czlonkowskie. Rozporza,dzenie przewiduje mozliwosc wnioskowania do Komisji
Europejskiej przez organ wydaja,cy
zezwolenia, jesli organ ten nie maze
wydac zezwolenia ze wzgl~du na
negatyw na, opini~ przynaj mniej
z jednego z panstw czlonkowskich.
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Komisja po przeprowadzeniu konsu ltacji z zainteresowanymi panstwami
czlonkowskimi podejmuje decyzj~
w terminie czterech miesi~cy. Decyzja
ta jest skuteczna po trzydziestu dniach
od powiadomienia zainteresowanych
panstw czlonkowskich do czasu osiqg ni~cia porozumienia przez zainteresowane panstwa cztonkowskie.
Procedura zawarta w prezentowanym rozporzqdzeniu jest dlugotrwala
i moi:e prowadzie do zamykania rynku. Ch~e ochrony przewoznik6wfunkcjonujqcych w konkretnym panstwie
czlonkowskim moi:e powodowae wydawanie negatywnych opinii o skladanych wnioskach przez przewoznik6w
z innych panstw czlonkowskich. Uzasadnieniem moi:e bye wplyw na rentownosc por6wnywalnej uslugi. Wzrost
konkurencji prowadzi bowiem zawsze
do zmniejszania sif? stopy zysku podmiot6w bfildqcych na rynku12.
Zezwolenie wygasa z uplywem termin u wai:nosci bqdz trzy miesiqce od
dnia otrzymania przez organ wydajqcy oswiadczenia 0 zamiarze wycofania si~ ze swiadczenia uslugi. Takie
oswiadczenie musi zawierae odpowiednie uzasadnienie. W przypadku
gdy zapotrzebowanie na danq uslug~
przestalo istniec term in ten wynosi
1 miesiqc .
Do czasu wyg asnif?cia zezwolenia
przewoznik wykonujqcy uslugi regularne jest zobowi qzany, za wyjqtkiem
przypadk6w sily wyi:szej, do podj~cia
wszelkich srodk6w w celu zagwarantowania uslug transportowych spelniajqcych normy ciqglosci, regularnosci
i zdolnosci przewozowych. Ma on obowiqzek podac do publicznej wiadomosci tras~ przejazdu, przystanki, rozklad
jazdy, wysokosci oplat oraz warunki
przewozu w spos6b zapewniajqcy
latwy dost~p do informacji dla wszystkich ui:ytkownik6w. Rozporzqdzenie
nie okresla, jakie kryteria b~dC\ podstawq uznan ia dost~ p u jako latwy.
Uslugi okazjonalne bf?dC\ wykonywane na podstawie formularza przejazdu. Formularz taki jest wypelniany
przez przewoznika przed kai:dym przejazdem . Wz6r formularza zostan ie
okreslony przez Komisj~ Europejskq
i zawieral b~dzie co najmniej nastfilpujqce informacje:
::l rodzaj uslugi,
0 gl6wna trasa przejazdu,
'J przewoznik lub przewoznicy uczestniczqcy w swiadczeniu uslugi.

s. Przewozy kabotazowe

6. Kontrole i kary

Kazd y przewoznik, kt6ry zarobkowo swiadczy uslugi przewozu drogowego os6b oraz kt6ry posiada licencjf? wsp61notowq jest dopuszczony, na warunkach ustanowionych
w rozporzqdzeniu oraz bez dyskryminacji ze wzglfildu na przynaleznosc
panstwowq przewoznika lub miejsce
siedziby, do wykonywania przewoz6w kabotai:owych. Dopuszczalne
jest wykonywanie przewoz6w kabotazowych odniesieniu do nastfi)pujqcych uslug :
'~ szczeg61nych uslug regularnych,
pod warunkiem, ze sq one objfiJte
umowq mi~dzy organizatorem
a przewoznikiem ,
""' uslug okazjonalnych ,
:.o: uslug regularnych wykonywanych przez przewoznika niemajqcego siedziby w przyjmujqcym
panstwie czlonkowski m , w ramach mifiJdzynarodowej uslugi
regularnej zgodn ie z niniejszym
rozporzqd zen iem, z wyj qtkiem
uslug transportowych spelniajqcych potrzeby osrodk6w miejsk ich lub zespol6w miejskich
lub pot rze by transp ortowe mi~
dzy nimi a obszaram i okolicznymi. Wykonywanie przewoz6w
kabo tai:owych nie moi:e odbywae Sifil niezalei:nie od takich
uslug mifiJdzyn arodowych.
Wykonywanie przewoz6w kabotai:owych podlega przepisom obowiqzujqcym w przyjmujqcym panstwie czlonkowskim, w odniesieniu
do nastfilpujqcych dziedzin :
0 w arunk6w dotyczqcych um 6w
przewozu ,
..J masy i wymiar6w pojazd6w,
:J wymagan dotyczqcych przewozu
niekt6rych kategorii pasai:er6w,
a mianowicie uczni6w, dziec i
i os6b o ograniczonej sprawnosci
ruchowej,
0 czasu pr owadzenia pojazdu
i okres6w odpoczynku,
0 podatk u od wartosc i dodan ej
(VAT) od uslug transportowych.
Dokumentami kontrolnym i przy
wykonywaniu przewoz6w kabotazo wych sq:
~ w przypadku uslug okazjonalnych
- form ularz przejazdu ,
ioit w przypadku szczeg61nych uslug
regularnych - um owa zawarta
mi~dzy przewozn ikiem a organizatorem transportu.

Kontrole w mifi)dzynarodowych
przewozach drogowych autobusami
i autokarami mogq bye prowadzone
w pojazdach i w siedzibie przedsi~bior
stwa. Przewoznicy sq zobowiqzani do
umoi:liwienia przeprowadzenia kontroli
i udostfi)pnienia wszelkich informacji
i dokument6w, a takze umoi:liwienia
dostfi)pu do lokali, teren6w i pojazd6w.
W przypadku powai:nego naruszenia wsp61notowych przepis6w w zakresie transportu drogowego, kt6re mialo miejsce lub zostalo stwierdzone
w dowolnym panstwie czlonkowskim,
w szczeg61nosci przepis6w majqcych
zastosowanie do pojazd6w, czasu prowadzenia pojazdu oraz okres6w odpoczynku, oraz w przypadku swiadczenia bez zezwolenia uslug r6wnoleglych
lub tymczasowych, wlasciwe organy
panstwa czlonkowskiego siedziby
przewoznika, kt6ry dopuscil sifil naruszen ia, podejmujq odpowi ednie dla
danego przypadku dzialania. Mogq
one prowadzic do naloi:enia nastfi)pujqcych sankcji administracyjnych:
:] tymczasowego lub stalego cofnifiJcia niekt6rych lub wszystkich poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem kopii licencji wsp61notowej,
'J tymczasowego lub trwalego cofni~
cia licencji wsp61notowej.
0 naloi:eniu sankcji wlasciwe organy panstwa czlonkowskiego siedziby,
informujq wlasciwe organy panstwa
czlonkowskiego, w kt6rym stwierdzono naruszenia. Jei:eli takie sankcje nie
zostaly naloi:one , wlasciwe organy
panstwa czlonkowskiego przesylajq
stosowne uzasadnienie .
Sankcje mogq bye natoi:one taki:e
przez wlasciwe organy panstwa, naterenie kt6rego doszlo do naruszenia
przepis6w i w kt6rym przewoznik nie
ma siedziby. Sankcje te nie mogq miec
charakteru dyskryminujqcego. Mogq
obejmowac upomnienie lub, w przypadku powai:nego naruszenia, tymczasowy zakaz wykonywania przewoz6w kabotazowych na terytorium przyjmujqcego panstwa czlonkowskiego,
w kt6rym mialo miejsce naruszenie.
0 naloi:onych sankcjach oraz rodzaju i terminie naruszenia przepis6w
wsp61notowych nalei:y powiadomic
wlasciwy organ panstwa czlonkowskiego, na terenie kt6rego przewoznik
ma siedzibfil.
Zasady dotyczqce sankcji majqcych
zastosowanie w przypadku naruszen

Unia Europejska
rozporzqdzenia okreslajq panstwa
czfonkowskie. Majq one r6wniez obowiqzek podjE;Jcia wszelkich srodk6w
niezbE;Jdnych do zapewnienia ich stosowania. Sankcje powinny bye skuteczne, wsp6fmierne i odstraszajqce.

Zakonczenie
Tworzenie jednolitego rynku uslug
w Unii Europejskiej wymaga wdrozenia przejrzystych i sp6jnych reguf dostE;Jpu do rynku oraz swiadczenia
usfug. Prezentowany projekt rozporzqdzenia w sprawie wsp61nych zasad
dostE;Jpu do rynku dla uslug autokarowych i autobusowych jest kolejnym aktem prawnym regulujqcym funkcjonowanie rynku przewoz6w pasazerskich.
Akt ten, w zafozeniu jego tw6rc6w, ma
uproscic procedury i zapewnic niedyskryminujqcy dostE;Jp do rynku. Analiza przyjE;Jtych rozwiqzan wskazuje jednak , ze procedury Sq skomplikowane
i dfugotrwafe. Uzaleznienie wydania
zezwolenia od decyzji wfasciwych organ6w kazdego panstwa czfonkowskiego maze prowadzic do trudnosci
z dostE;Jpem do rynku. ChE;JC ochrony
, wfasnych" przewoznik6w maze bowiem skutkowac negatywnq opiniq
o zfozonym wniosku. Rozporzqdzenie
wskazuje na argumenty, kt6re mogq
zostac wykorzystane przy wydawaniu
takiej opinii. Zwiqzane Sq one ze spadkiem rentownosci podmiot6w swiadczqcych usfugi przewozowe.
Wdrozenie zapis6w omawianego
rozporzqdzenia spowoduje niewqtpliwie zwiE;Jkszenie koszt6w administracyjnych, zwiqzanych ze sferq regulacyjnq transportu drogowego. W szczeg61nosci dotyczy to koszt6w utworzenia w kazdym panstwie czlonkowskim
elektronicznych rejestr6w przedsiE;Jbiorstw transportu drogowego, ich powiqzania na szczeblu wsp61notowym,
utworzenia i funkcjonowania krajowych punkt6w kontaktowych, tworzenia sprawozdawczosci i jej analizy
przez KomisjE;J Europejskq itp. W tym
zakresie przyjE;Jte rozwiqzania SC\ konsekwencjq rozporzqdzenia w sprawie
wykonywania zawodu przewoznika
drogowego.
Prezentowane rozporzqdzenie jest
kolejnym przykfadem podejmowanych
dzialan w Unii Europejskiej zmierzajq-
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cych do ,utworzenia wewnE;Jtrznego
rynku transportu drogowego opartego
na uczciwych zasadach konkurencji ".
W tworzeniu takiego rynku coraz
wiE;Jkszq rolE? odgrywac bE;Jdq wfadze
administracyjne. Z doswiadczen wielu
gospodarek swiatowych wynika, ze
rozw6j rynku jest najwiE;Jkszy w tych obszarach, w kt6rych stopien ingerencji
wfadz publicznych w sferE;J realnq jest
najmniejszy. TezE;J tE;J potwierdzajq takze doswiadczenia polskie. Celowym
byfoby wiE;JC rzeczywiste, a nie tylko
deklarowane, wdrozenie reguf konkurencji na rynku transportowym. W takim przypadku konieczne byfoby
zwiE;Jkszenie stopnia deregulacji rynku
transportowego.
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