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Piotr LEWANDOWSKI 

PROTEKCJONIZM PAŃSTWOWY W PRZEWOZACH DROGOWYCH  

 

W artykule omówiony został sposób jak za pomocą przepisów wewnętrznych skierowanych na   obywateli innych państw 

członkowskich  niektóre państwa wspólnoty próbują wpłynąć na ochronę własnych interesów. 

 

WSTĘP 

Tworzenie wspólnej polityki transportowej w Unii Europejskiej 
wiąże się ze zniesieniem wszelkich ograniczeń wobec usługodaw-
ców na podstawie ich przynależności państwowej lub faktu, że mają 
oni siedzibę w innym państwie członkowskim niż to, w którym usłu-
ga ma być świadczona. Takie działanie zostało wymuszone przez 
wprowadzanie zasad czterech wolności przyjętych przez Wspólnotę 
jeszcze w tzw. Traktatach rzymskich i wprowadzone do realizacji 
Traktatem z Schengen.  

Ustanowienie wspólnej polityki transportowej obejmuje, między 
innymi, określanie wspólnych reguł mających zastosowanie do 
dostępu do rynku międzynarodowych przewozów na terytorium 
Wspólnoty i przyczynia się do sprawnego funkcjonowania we-
wnętrznego rynku transportowego.  

Stopniowe wdrażanie jednolitego rynku europejskiego powinno 
prowadzić do zniesienia ograniczeń w dostępie do rynków we-
wnętrznych państw członkowskich, między innymi do kabotażu1.  

1. LIBERALIZACJA 

W celu zapewnienia spójnych norm prawnych dla międzynaro-
dowych przewozów drogowych rzeczy we Wspólnocie zostało 
wprowadzone rozporządzenie UE 1072/2009/WE regulujące wspól-
ne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogo-
wych2 na terytorium Wspólnoty. 

Przewóz z państw członkowskich do państw trzecich nadal w 
szerokim zakresie regulują umowy dwustronne zawarte pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi a państwami spoza 
obszaru Wspólnoty. Wprowadzone rozporządzenie nie powinno 
mieć więc zastosowania do tej części przejazdu na terytorium pań-
stwa członkowskiego, załadunku lub wyładunku, tak długo jak nie-
zbędne umowy między Unią Europejską a danymi państwami trze-
cimi nie zostaną zawarte. Powinno ono mieć jednak zastosowanie 
na terytorium państwa członkowskiego, przez które odbywa się 
tranzyt3.  

                                                 
1 Kabotaż to rodzaj przewozu rzeczy pojazdem samochodowym zarejestrowanym za 
granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na 
terytorium państwa rodzimego. 
2 Przed wprowadzeniem w życie dyrektywy UE 1072/2009/WE przewozy były 
regulowane następującymi aktami prawa wspólnotowego: Rozporządzeniami EWG 
nr 881/92 i EWG nr 3118/93 oraz dyrektywą UE 2006/94/WE. Regulacje te nie 
dawały na tyle dużych praw przewoźnikom jak jest to obecnie, głównie ze względu na 
czasowy charakter możliwości przewozów kabotażowych. Obecnie przewoźnicy stale 
mogą wykonywać tego rodzaju usługi. 
3 Tranzyt to przemieszczanie środków transportu, osób, ładunku, energii, informacji z 
jednego pańsZarząd Województwa Zachodnio pomorskiego 
twa do drugiego przez terytorium państwa trzeciego, które nie jest państwem nadania 
ani krajem przeznaczenia. 

Rozporządzenie 1072/2009/WE ma zastosowanie do między-
narodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przejaz-
dach na terytorium wspólnoty. Ma też zastosowanie do krajowego 
przewozu drogowego rzeczy realizowanego na podstawie tymcza-
sowego zezwolenia przez przewoźnika nie mającego siedziby w 
danym państwie członkowskim. Dyrektywa określa kto jest upraw-
niony do wykonywania przewozów kabotażowych – jest nim każdy 
przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający 
licencję wspólnotową, którego kierowca (jeśli jest obywatelem pań-
stwa trzeciego) posiada świadectwo kierowcy. 

Licencja wspólnotowa wydawana jest przez państwo człon-
kowskie każdemu przewoźnikowi wykonującemu zarobkowo drogo-
wy przewóz rzeczy, który: 
– ma siedzibę w tym państwie członkowskim zgodnie z prawo-

dawstwem wspólnotowym oraz krajowymi przepisami tego pań-
stwa członkowskiego; 

– jest uprawniony w państwie członkowskim siedziby przewoźnika 
do wykonywania międzynarodowego przewozu rzeczy zgodnie 
z przepisami wspólnotowymi oraz krajowymi przepisami tego 
państwa członkowskiego dotyczącego dostępu do zawodu dro-
gowego przewoźnika rzeczy. 
Licencja wspólnotowa wydawana jest przez właściwe organy 

państwa członkowskiego siedziby przewoźnika na okres nie dłuższy 
niż dziesięć lat, z możliwością jego przedłużenia. Państwo człon-
kowskie siedziby przewoźnika wydaje posiadaczowi oryginał licencji 
wspólnotowej oraz taką liczbę uwierzytelnionych wypisów jaka 
odpowiada liczbie pojazdów, którymi dysponuje posiadacz licencji 
wspólnotowej, bez względu na to, czy stanowią one jego własność, 
czy są w jego dyspozycji na podstawie umowy sprzedaży ratalnej, 
najmu lub leasingu4.  

Skuteczne wdrożenie jednolitego rynku europejskiego powinno 
prowadzić do zniesienia ograniczeń w dostępie do rynków we-
wnętrznych poszczególnych państw członkowskich. Dużą rolę w 
tym zakresie pełni Komisja Europejska, której zadaniem jest do-
kładny monitoring sytuacji rynkowej oraz przebiegu harmonizacji 
regulacji wspólnotowej między innymi w dziedzinie wdrażania dyrek-
tywy UE, opłat nakładanych na użytkowników dróg oraz przepisów 
dotyczących kwestii socjalnych i bezpieczeństwa. Wprowadzone 
przepisy doprowadzą do dalszego otwarcia krajowych rynków 
transportu drogowego, w tym przewozów kabotażowych. 

Od 14 maja 2010 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie 
kabotażu. Parlament Europejski narzucił liberalizację przepisów 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE dotyczące 
wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych. Reguluje ono przewóz kabotażowy jako „krajowy zarob-

                                                 
4 Wymagania, według regulaminu Wspólnoty, dotyczące otrzymanie wspólnotowej 
licencji uprawniającej do zarobkowego przewozy rzeczy na terytorium państw Unii 
Europejskiej. 
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kowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie 
członkowskim”.  

W myśl wprowadzonych regulacji przewoźnicy drogowi po do-
starczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym, 
uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem do trzech 
przewozów kabotażowych będących następstwem transportu mię-
dzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego.  

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego 
przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma 
miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmują-
cym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przycho-
dzącym ruchu międzynarodowym. 

Przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie dozwo-
lone przewozy kabotażowe w którymkolwiek państwie członkow-
skim, pod warunkiem iż są one ograniczone do jednego przewozu 
kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od 
wjazdu bez ładunku na terytorium państwa członkowskiego. 

Krajowe drogowe przewozy rzeczy wykonywane w przyjmują-
cym państwie członkowskim przez przewoźnika niemającego sie-
dziby w tym państwie uznaje się za zgodne z rozporządzeniem, jeśli 
przewoźnik może przedstawić wyraźny dowód potwierdzający 
przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy 
kolejny wykonany przewóz kabotażowy. 

Co oznacza limit trzech dni? Otóż w terminie siedmiu dni prze-
woźnik może dokonać przewozu kabotażowego w jednym lub więk-
szej liczbie państw członkowskich. Maksymalnie może przeprowa-
dzić trzy operacje kabotażowe. Przewoźnik może podjąć decyzję o 
realizacji jednej, dwóch lub wszystkich trzech operacji nie w pań-
stwie członkowskim przychodzącego ruchu międzynarodowego, ale 
i w innych państwach członkowskich. W takim przypadku w danym 
państwie członkowskim dopuszczalna jest wyłącznie jedna operacja 
kabotażowa, którą należy przeprowadzić w terminie trzech dni od 
wjazdu na terytorium państwa członkowskiego bez ładunku. 

Okres siedmiu dni, o którym mowa w Rozporządzeniu, odnosi 
się do dni kalendarzowych i rozpoczyna się o godzinie 00.00 dnia 
następującego po ostatnim rozładunku, mającym miejsce w trakcie 
przychodzącego ruchu międzynarodowego. Ostatni rozładunek w 
trakcie końcowej operacji kabotażowej powinien zakończyć się 
najpóźniej siódmego dnia o godzinie 24.00. 

Określenie operacji kabotażowej5 oznacza przewóz rzeczy od 
momentu podjęcia towarów do momentu ich dostarczenia do adre-
sata zgodnie z listem przewozowym. Operacja taka może obejmo-
wać kilka (nawet kilkanaście) punktów załadunkowych i równie wiele 
punktów dostaw w zależności od okoliczności. Pierwszy przewóz 
kabotażowy może nastąpić dopiero po zupełnym zakończeniu 
transgranicznego przewozu, dopiero wówczas rozpoczyna się 
siedmiodniowy okres na przewóz kabotażowy. 

Uwolnienie rynków transportowych państw członkowskich 
wprowadziło nowe perspektywy również dla polskich przewoźników. 
Również Polska, jako kraj członkowski została zobligowana do 
uregulowania kwestii kabotażu na własnym terenie. 

Polscy przewoźnicy wyspecjalizowali się w świadczeniu mię-
dzynarodowych usług transportowych na bardzo wysokim poziomie. 
Jest to stosunkowo młoda branża dysponująca najnowocześniej-
szymi środkami transportu6. Zatrudnienie powiązane z sektorem 
transportowym może sięgać nawet miliona osób. Znacząca skala 
działalności spowodowała, że polskie firmy przewozowe świadczą 

                                                 
5 Pojęcie interpretowane jest na gruncie powszechnie stosowanych praktyk w branży 
transportu drogowego. 
6 Według informacji na http://www.polskieforumhr.pl polskie firmy transportowe mają 
obecnie ok. 100tys. Umów leasingu ciągników i naczepo łącznej wartości ok.10 mld 
zł. 

swoje usługi na stosunkowo niskiej marży, są więc bardzo konku-
rencyjne na rynku przewozów zagranicznych. 

2. PROTEKCJONALIZM 

Każdy kraj członkowski w ochronie swojego własnego rynku 
wewnętrznego i zagranicznego stara się prowadzić politykę protek-
cjonizmu – chronić rodzimych przewoźników. Dotyczy to głównie 
państw o wysokich kosztach własnych (bogate kraje Unii Europej-
skiej). Służby kontrolne tych państw bacznie przyglądają się obcym 
przewoźnikom wykonującym przewozy kabotażowe, wprowadzając 
własne przepisy wewnętrzne, za złamanie których grożą wysokie 
kary. 

Krajem szczególnie utrudniającym wykonywanie przewozów 
kabotażowych na własnym terenie są Niemcy. Wprowadzono tam 
obowiązkowe ubezpieczenie kabotażowe. Zgodnie z paragrafem 
7a, pkt. 1 i 2 niemieckiej Ustawy o Towarowym Transporcie Samo-
chodowym (Güterkraftverkehrsgesetz) przedsiębiorstwa transporto-
we wykonujące przewozy na terytorium Niemiec, zobowiązane są 
do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywil-
nej przewoźnika. Minimalna suma gwarancyjna na wszystkie zda-
rzenia wynosi 1.200.000 euro z limitem 600.000 euro na jedno 
zdarzenie. Ubezpieczenie kabotażowe, choć obowiązkowe jest tylko 
dla przewoźników wykonujących w ramach działalności gospodar-
czej towarowy transport drogowy pojazdami samochodowymi, 
których DMC łącznie z przyczepą przekracza 3,5 tony, jest wyku-
powane również przez firmy transportowe posiadające mniejsze 
środki transportu. 

Dla spełnienia wymogu posiadania odpowiedniego ubezpie-
czenia, wystarczająco wysoka suma gwarancyjna jest warunkiem 
koniecznym, jednak nie jest warunkiem wystarczającym. Ubezpie-
czenie musi spełniać jeszcze jedno bardzo istotne kryterium doty-
czące wyłączenia z odpowiedzialności. I tak, wyłączone mogą być 
tylko: 
– wina umyślna przedsiębiorcy przewozowego i jego reprezentan-

tów. Tak więc zarówno rażące niedbalstwo samego przedsię-
biorcy przewozowego jak i jego reprezentantów podlega ubez-
pieczeniu. Ubezpieczeniu podlega też wina umyślna osób, za 
które przedsiębiorca przewozowy ponosi odpowiedzialność, a 
które to osoby nie są jego reprezentantami. Do nich należy naj-
częściej kierowca zatrudniony w charakterze pracownika lub 
wykonujący pracę o umowę zlecenia, 

– szkody powstałe z skutek katastrofy naturalnej, energii jądrowej, 
wojny, działań o znamionach wojennych, wojny domowej, za-
mieszek, strajków, terrorystycznych aktów przemocy, postano-
wień organów państwowych lub konfiskaty, zaboru dokonanego 
przez przedstawicieli władzy uznanej przez państwo, 

– ze względu na przewożone dobra z ubezpieczenia mogą być 
wyłączone roszczenia z umowy przewozu: metali i kamieni 
szlachetnych, klejnotów, środków płatniczych, walorów, papie-
rów wartościowych, znaczków pocztowych, dokumentów i świa-
dectw. 
Ponadto dla spełnienia warunków wymogu ubezpieczeniowego 

ubezpieczyciel musi poświadczyć fakt posiadania ubezpieczenia 
spełniającego te wymogi poprzez wydanie odpowiedniego zaświad-
czenia w języku niemieckim oraz powiadomić „Federalny Urząd 
Towarowego Transportu Drogowego” (Bundesamt für Güterverkehr) 
o fakcie zawarcia i wygaśnięcia takiego ubezpieczenia. Obowiązek 
posiadania tego zaświadczenia przez kierowcę jest konieczny pod-
czas wykonywania transportu kabotażowego na terenie Niemiec, 
oraz niezwłocznego okazywania na żądanie uprawnionych orga-
nów. Sam brak posiadania omawianego zaświadczenia od ubezpie-

http://www.polskieforumhr.pl/
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czyciela przez kierowcę podczas kontroli może skutkować karą 
pieniężną do wysokości 5.000 euro. 

3.  USTAWA O PŁACY MINIMALNEJ MILOG 

Kończący się okres siedmioletni, na dostosowanie prawa we-
wnętrznego nowych członków UE do prawa wspólnotowego wywo-
ływał obawy przed ruchami migracyjnymi. Dyskusja nad ustaleniem 
płacy minimalnej wynikała głównie z obaw przed otwarciem z dniem 
01 maja 2011 roku granic dla pracowników z zagranicy. Już w roku 
2010 niemieccy politycy i związkowcy wnosili o ustalenie minimalnej 
kwoty wynagrodzenia w wysokości 7,50 euro za godzinę pracy. 
Kwota ta miała zapewnić bieżące utrzymanie rodziny oraz zapobiec 
konieczności wypłacania dodatkowych świadczeń państwowych na  
emeryturze7. 

Związkowcy obawiali się, że firmy krajowe będą chcieć zatrud-
nić na przykład Polaków czy Czechów gotowych pracować za 4,00 
euro, a nie Niemców, którym układy zbiorowe gwarantowały wyższą 
o 2,00 euro stawkę8. 

Obecnie wprowadzona ustawa o płacy minimalnej ma dużo 
szersze znaczenie. Określa ona stawkę płacy minimalnej na pozio-
mie 8,50 euro za każdą godzinę pracy i odpoczynku na terenie 
Niemiec w trakcie realizacji transportu międzynarodowego (przez 
terytorium niemieckie).  

Niemiecka płaca minimalna znajduje zastosowanie w stosunku 
do pracodawców zagranicznych z siedzibą firmy za granicą Nie-
miec. Wynika to ze szczególnego zdefiniowania miejsca pracy 
kierowcy ciężarówki. W tym przypadku interpretacja i argumentacja 
władz niemieckich jest taka ,,że miejscem pracy kierowcy jest po 
prostu samochód”. Dlatego pracodawca musi zapłacić niemiecką 
stawkę minimalną, gdy pojazd jest używany na niemieckich dro-
gach. Prawo to znajduje zastosowanie również do kolei, żeglugi 
morskiej i śródlądowej.  

W tym przypadku przepisy administracji niemieckiej nie 
uwzględniają specyficznej struktury dochodów kierowców innych 
państw. Na przykład kierowcy polscy otrzymują od pracodawców 
obok wynagrodzenia dodatkowe środki na tzw. diety czy ryczałty za 
noclegi (ok. 49,00 euro na dobę). Niemiecki pracodawca w analo-

                                                 
7 01 maja 2011 roku skończył się siedmioletni, tzw. okres przejściowy jaki państwa, 
które weszły w struktury Unii Europejskiej 01 maja 2004 roku, miały na dostosowanie 
swojego prawa do prawa wspólnotowego, ten termin otwierał również rynki 
wewnętrzne państw UE dla nowych członków.  
8http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8421231,Niemcy_ustala_kwote_minimalnej_pla
cy__Prawnicy_nalegaja.html 

gicznej sytuacji jest zobowiązany do zapłaty minimalnego wynagro-
dzenia, a o dietę i noclegi już nie musi się martwić. 

Niemiecka administracja oprócz ustawy MiLoG powołuje się na 
przepisy dyrektywy 96/71 WE, która zobowiązuje zagraniczne pod-
mioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec do 
przestrzegania warunków między innymi płacy minimalnej. 

Wyjaśnienia wymaga również interpretacja punktu 17 preambu-
ły do rozporządzenia 1072/2009, regulującego wspólne zasady 
dostępu do rynków międzynarodowych przewozów drogowych, 
który dopuszcza w niektórych przypadkach zakwalifikowanie kabo-
tażu jako delegowanie. 

Jak zatem wygląda argumentacja według prawa polskiego? 
Wykonywanie zadań przewozowych przez kierowcę mieści się w 
definicji podróży służbowej (art.775 Kodeksu Pracy). Sąd Najwyższy 
wyrokiem sygn. II UK 204/13 potwierdził, iż podróż służbowa ma 
charakter krótko trwały i incydentalny i nie powoduje zmiany umó-
wionego miejsca pracy.  

Co istotne, kierowca w transporcie międzynarodowym przeby-
wając nawet kilka tygodni poza granicami kraju nie wykonuje jednej 
podróży służbowej, lecz zadania składające się z wielu podróży 
służbowych. Ważnym faktem jest to, że polscy kierowcy pracujący 
na terenie Niemiec, wykonujący przewozy pojazdami zarejestrowa-
nymi w Polsce w oparciu o licencję wydaną w Polsce nie są pra-
cownikami delegowanymi do pracy na terenie Niemiec, zatem w 
żadnym przypadku nie obejmuje ich nowelizacja ustawy MiLoG 
dotyczącej płacy minimalnej. 

Interpretując regulacje wspólnotowe w zakresie definicji pra-
cownika delegowanego można stwierdzić, iż za takiego należy 
uznać pracownika wysyłanego do innego państwa członkowskiego, 
w celu wykonania w określonym miejscu i czasie określonej usługi 
dla zleceniodawcy państwa przyjmującego. W przypadku transportu 
jest to przewiezienie towaru przy użyciu środka transportu należą-
cego do przewoźnika, pod kierownictwem i kontrolą wyłącznie tego 
przewoźnika. Zasady dotyczące sposobu wykonania przewozu 
ustalane są z przedsiębiorstwem polskim, mającym siedzibę w 
Polsce. Również w przypadku wykonywania przewozów kabotażo-
wych na terenie Niemiec nadal nie można mówić o oddelegowaniu, 
ponieważ musiałoby być ono związane ze zmianą konkretnego 
miejsca pracy, podporządkowaniu się, kontroli i kierownictwu nie-
mieckiemu. Dopóki kierowca wykonuje usługi przewozowe w opar-
ciu o licencję wydaną przez polską administrację, z użyciem pojaz-
du zarejestrowanego w Polsce, znajduje się on w podróży służbo-
wej i nie jest pracownikiem delegowanym. Jeżeli natomiast polski 

 

Rys. 2. . Stawki minimalne w krajach Unii Europejskiej. 
Źródło: WSI-Mindestlohndatenbank 2014;. Hans-Böckler Stiftung, Stand: 1.1.2014 
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przewoźnik udostępni swojego kierowcę dla podmiotu niemieckiego, 
który będzie wykonywał przewozy w oparciu o licencję wydaną 
przez władze niemieckie, wówczas będziemy mieli do czynienia z 
pracownikiem oddelegowanym, taki pracownik będzie pracował wg 
warunków, które określa ustawa MiLoG, jednak nie otrzyma zwrotu 
kosztów podróży służbowej w postaci diet i ryczałtów.  

Według zagranicznych przewoźników wprowadzenie ustawy o 
płacy minimalnej nakłada na nich dodatkowe utrudnienia. Nowe 
przepisy zobowiązują zagraniczne firmy transportowe do informo-
wania niemieckich organów celnych o terminie wjazdu i opuszcze-
nia terytorium Niemiec. Zgłoszenie takie musi być przesłane faksem 
(niemożliwe jest powiadomienie e-mailem) a wszystkie dane mają 
być przedstawione w języku niemieckim. Takie działanie powoduje 
dodatkowe obciążenia biurokratyczne jak również realne koszty. 

PODSUMOWANIE 

Niemieckie regulacje dotyczące płacy minimalnej, według pol-
skich przedsiębiorstw, naruszają swobodę świadczenia usług, o 
której mówi art. 56 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Niemiecka znowelizowana ustawa MiLoG może też być nie-
zgodna z kilkoma unijnymi rozporządzeniami dotyczącymi dostęp-
ności do usług przewozowych. 

Komisja Europejska poddała analizie legalność i proporcjonal-
ność wprowadzonego wymogu, oraz zastanawia się czy nie służy 
on do ograniczania dostępu do rynku niemieckiego. W przypadku 
takiego stwierdzenia zapowiada podjęcie decyzji o rozpoczęciu 
postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego. 

Komisja Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia postępo-
wania przeciwko Niemcom za naruszenie unijnego prawa w tranzy-
cie. W przygotowaniu wniosku o kabotaż, decyzja o skierowaniu 
wniosku została odłożona ze względu na możliwe ugodowe rozwią-
zanie sprawy. 

Wprowadzone przez niemiecką administrację przepisy doty-
czące płacy minimalnej uderzyły w szczególności w polskie firmy 
transportowe. Położenie geograficzne powoduje w pewnym sensie 
odcięcie od krajów Europy Zachodniej. Wprowadzona stawka może 
doprowadzić do wzrostu kosztów nawet o 9%, co znacząco odbije 
się na konkurencyjności polskich przewoźników. Zmiana przepisów 
dotyczy również zatrudnionych kierowców, ich opinia nie jest jedno-
znaczna, oni chcieliby by ich płace były większe. Sprawa dotyczy 
całej branży, stąd zdecydowane działanie polskiego rządu dotyczą-
ce zachowania udziału krajowych przewoźników w rynku europej-
skim i zachowanie miejsc pracy. 
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Protection of market of internal road transportation 

Seven-year-old interim period for adapting the internal 

right to the settlement of Bond, what 01 May 2004 countries 

stopping by on had to the European Union passed w2011 of 

the year. Well-developed countries of Western Europe being 

afraid of threats on internal markets, in such fields like e.g. 

transport market, implemented the number of regulations 

governing the predicted state. A regulation of the European 

Parliament was enforced No. 1072 / concerning 2009 of 

common principles of the access of international cartages, 

which in spite of implementing significant limitations, was 

supposed to organize cabotage operations in every Member 

State. However the protection of self-interests turned out to 

be stronger than the unity of Community and some of states, 

peculiarly Germany implemented severe impediments for 

foreign carriers, forcing them to apply the introduced mini-

mum wage with MiLoG  
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