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Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
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DziałĄąc w imieniu rwiązkupracodawców Transport i Logistyka Polska zwracam się zuprzejmą
prośbą do Pana Ministra o rozważęnie mozliwości podjęcia dziŃań na forum Unii Europejskiej
zmierzających do zawięszenia stosowania przepisów rozporzqdzenia (WE) 2020/1055

zmieniajqcego'rozporzqdzenia (IIIE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012

dotyczących obowiązkowych powrotów pojazdów do bazy przedsiębiorstwa oraz tzw.

4-dniowego okresu karencji w wykonywaniu przewozów kabotazowych (,,cooling off period").

Od wielu juz miesięcy gospodarka nie tylko Polski, ale równiez innych krajów UE, doświadcza
ogromnych trudności i kryzysu związanego ze skokowym wzrostem cen i ograniczoną
dostępnościąpaliw oraz surowców słuzących do produkcji energii.Szczegolnie negatywny wpływ
kryzys ten wywiera na branżę transpottu drogowego. Pojawiają się informacje, że Komisja
Europejska będzie zachęcała państwa członkowskie do oszczędzania energii i paliw. Niektóre
kraje UE wręcz wprowadzają kary za zbyt dużę ich zdaniem zuĘcie energii.

W opinii TLP, zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze transportu drogowego można
osiągnąć poprzez zawieszenie przepisów zmuszających wszystkich unijnych przewoźników do

obowiązkowych powrotów pojazdów do ich baz eksploatacyjnych oraz przepisów

ogranicząących mozliwość wykonywania przewozów kabotazowych. Skutkuje to bowięm
zwiększeniem pustych przebiegów pojazdów, a co za tym idzie całkowicie nieefektywne ich
wykorzystanie. To z kolei jest sprzeczne z nadrzędnym celem prowadzenia działalności
transportowej, ale co jeszcze bardziej istotne z zasadami tzw. Zielonego Ładu i ochroną
środowiska. W tych niezrvykle trudnych czasach, realnej walki z kryzysem energetycznym i
paliwowym ,należy podejmować wszelkie niezbędne środki mające na celu oszczędność zasobów
nie tylko przez przedsiębiorców transportowych, ale i wszystkie branże z nimi związane
(paliwowa, energetyczna itp.).

Związek Pracodawców ,,Transport i Logistyka Po|ska"
ul. IVarszałkowska 11'1 i 00-102 Warszawa / www.tlp.org.pl / e-mai|: info@tlp.org.pl
NlP: 70'10437765 / REGON: 147400599 / KRS: 0000521362

§",



Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważanie możliwości podjęcia

wszelkich niezbędnych działań na szczeblu IJE zmierzających do zawięszenia niepraktycznych,

zwiększających zużycie energii i paliw przepisów unijnych w zakresie transpotlu drogowego.

Dodatkowo, przekazuję w załączeniu pismo TLP poruszające omawiany problem, które

wystosowane zostało do władz UE.
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Załqcznik:
]. Pismo TLP do włądz (JE w zakresie zawieszenia przepisów o powrotach pojazdów i olcresie

karencji w kabotażu.
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On behalf of employers association Transport and Logistics Poland (TLP) I would like to draw
your attention to the very disturbing issue of an energy and fueł crisis that all EU citizens have
been facing last months. Sadly, it is also strictly related to road transport sector and EU provisions
on compulsory retutn of vehicles to their homę bases. In our opinion those provisions should be
suspended with no further delay and should not apply to EU road transport operators.

TLP has been raising this issue many times, yet it is still thęre and in current circumstances its
negative effects are even morę visible than beforę. Let us remind that every single vehicle engaged
in international road transpott should be used in the most ęffective way possible. By making
ańificial barriers such as compulsory vehicle returns, thę EU legislators prevent hauliers from
doing so. At the same time the EU introduces new proposals such as Greęn Deal which is supported
by most of the road transport market users. In order to achieve its very ambitious goals hauliers
invest enorTnous amounts of financial resources in low and zero-emission vehicles.

Nevertheless, low-emissiono zero-emission or diesel-powered vehicles - all of them need
energy or fuel to be on the move and deliver goods acro§s the EU every day. Taking into
account current energy and fuel crisis it would be very much desirable to suspend EU
provisions on mandatory vehicle returns to their home bases. Every journey home, very often
without any load, results in additional, unnecessary fuel or energy consumption by vehicles
that could be simply avoided" We hear plans at the EU level to save energy in atl EU member
states. Why not to waive rules on vehicle return for a start? Miltions of tonnes of fuel and
energy could be saved by doing so.
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Simultaneously, so called " -day cooling off period" for cabotage operations in the EU rnembers
states also results in many empty trips. Again, additional fuęl and energy consumption is involved
here. This provision should also be suspended in order to effectively face fuel and energy crisis. It
goes without saying vehicles should transport goods, not empty trailers/semi-trailers.

Given the above it would be very much appreciated if you could take all appropriate measures
with a view to understanding our arguments and suspending vehicle return and cabotage cooling
off period provisions on the EU level. That would result in vast energy and fuel savings in this
extremely difficult times.

Yours

and Logistics Poland


