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SŁOWO WSTĘPNE
Celem ogólnym projektu „Nowa współpraca w transporcie drogowym między Turcją a Unią
Europejską: perspektywy i możliwości”, który jest realizowany w ramach Programu Dotacyjnego
Wspierania Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego (CSD- VI) między Unią Europejską (UE) a
Turcją jest zrównoważony między Turcją a państwami członkowskimi UE/UE w celu rozwijania
dialogu społeczeństwa obywatelskiego.
Szczegółowym celem projektu jest zwiększenie dwustronnej wymiany i współpracy w sektorze
transportu drogowego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym między organizacjami
pozarządowymi i interesariuszami w Turcji i UE. Innym konkretnym celem jest promowanie
inicjatyw uświadamiających na temat znaczenia i korzyści członkostwa Turcji w UE w Turcji
i UE oraz wyzwań i możliwości związanych z przystąpieniem Turcji poprzez dostosowanie
dorobku prawnego UE w sektorze transportu drogowego.
Instytucją wnioskodawcy projektu jest Globalne Stowarzyszenie Badawcze Unii Europejskiej
(ABKAD), a partnerami są Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników (UND), Zrzeszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (Association of International Road
Carriers - ZMPD), Europejska Rada Sąsiedztwa (European Neighbourhood Council - ENC) z
siedzibą w Belgii.
Transport drogowy Turcji jest integralną częścią unii celnej, co potwierdza wyrok Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie dotyczącej logistyki w Stambule (2017) i tym
kontekście dodatkowe opłaty pobierane za transport są traktowane jako podatki o skutku
równoważnym z opłatami celnymi.
Z drugiej strony kwestia aktualizacji unii celnej, która jest na porządku dziennym od dłuższego
czasu, wydaje się nie być realizowana w bliskiej i średniej perspektywie. Dlatego też dwustronna
umowa tranzytowa między Komisją Europejską a Turcją może być rozwiązaniem na
przezwyciężenie istniejących problemów. Przykładem jest umowa między Komisją Europejską
a Polską przed przystąpieniem Polski do UE.
Pod koniec projektu nowe warunki, które pojawiły się po ataku Rosji na Ukrainę, znacznie
zwiększyły znaczenie Turcji w transporcie drogowym, wprzypadku trasy z UE do Chin, z Chin
do UE pojawił się fakt, że ziemie Ukrainy i Rosji pozostaną zamknięte na czas nieokreślony, a
przeprawy mogą odbywać się tylko przez ziemie Turcji. Nowe warunki mogą prowadzić do
nowych stanowisk negocjacyjnych.
Korzystając z okazji pragnę podziękować pracownikom Prezydencji UE Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Republiki Turcji za wsparcie na każdym etapie projektu oraz wszystkim
naszym partnerom za ich szczery wkład w nasz projekt i za ciepłe środowisko pracy, które
stworzyli.
Murat KAVALALI
Prezes Zarządu
The European Union and Global Research Association (ABKAD)
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA TEMAT USTAWODAWSTWA

STRESZCZENIE
Od wejścia w życie umowy o unii celnej między UE a Turcją obie strony zgodziły
się wzmocnić swoje więzi gospodarcze i handlowe oraz rozwinąć ważny sektor,
jakim jest transport drogowy. Głównym celem zniesienia barier handlowych jest
doprowadzenie towarów przewożonych drogami obficiej i wydajniej do miejsca
przeznaczenia. Doprowadziło to niewątpliwie do powstania nowych i współzależnych
szlaków handlowych, ze zwiększonym ruchem przewoźników drogowych z Turcji
i UE. Jednocześnie obie strony stanęły przed systematycznymi wyzwaniami dla
swoich sektorów transportu drogowego. Ponadto w wyniku zmian klimatycznych
każdy aspekt systemu transportowego musi się dostosować i ewoluować w kierunku
bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki.
Niniejsze sprawozdanie skupi się na dostosowaniu odpowiedniego dorobku
prawnego w zakresie przepisów dotyczących transportu drogowego w UE i Turcji.
Ponadto należy podkreślić, że harmonizacją ustawodawstwa w tej dziedzinie zarówno
w ustawodawstwie tureckim, jak i unijnym dotyczącym transportu drogowego,
zajmują się obie strony. Niniejsze badanie ma na celu obliczenie stopnia zbliżenia
między tymi dwoma aktami prawnymi poprzez dokonanie konkretnych porównań
między ostatnim programem krajowym a obecnym i zgodnie z duchem programu
krajowego. W tym kontekście wykorzystane zostaną takie narzędzia, jak porównania
z konkretnymi danymi. Ponadto raport przedstawi również hipotetyczne zalecenia
polityczne mające na celu zwiększenie harmonizacji odpowiedniego ustawodawstwa
między UE a Turcją, zgodnie z obecną strukturą unii celnej między obiema stronami.
Raport będzie miał następującą strukturę:
Wstęp
1. Dostęp do rynku i konkurencja
1 a) Ocena ustawodawstwa UE
1 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
1 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
1 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
1 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
2. Ceny i warunki finansowe
2 a) Ocena ustawodawstwa UE
2 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
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2 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
2 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
2 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Warunki społeczne
3 a) Ocena ustawodawstwa UE
3 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
3 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
3 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
3 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Warunki techniczne
4 a) Ocena ustawodawstwa UE
4 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
4 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
4 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
4 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Bezpieczeństwo na drodze
5 a) Ocena ustawodawstwa UE
5 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
5 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
5 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
5 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Strategia Zielonego konsensusu
6 a) Ocena ustawodawstwa UE
6 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
6 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
6 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
6 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
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1

Dostęp do rynku i konkurencja sektora
transportu drogowego UE i Turcji

1 a) Ocena ustawodawstwa UE
Można powiedzieć, że przepisy dotyczące transportu drogowego w UE są dość
obszerne. Obejmuje nawet wiele różnych dziedzin. W tej sekcji opiszemy kilka
przepisów, które weszły w życie w UE od początku 2010 roku w zakresie dostępu
do rynku i konkurencji. Należy pamiętać, że ustawodawstwo w tej dziedzinie,
podobnie jak w wielu innych dziedzinach, rozwinęło się w wyniku pojawiania się
nowych danych w tej dziedzinie i podlega zmianom. Ponadto drogowy transport
towarowy odpowiada za ponad 70% wszystkich działań w zakresie śródlądowego
transportu towarowego w UE. Udział transportu drogowego pod względem
udziału w rynku jest dość duży, jak pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1: Model dystrybucji krajowych przewozów towarowych 2008-2019
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UE obejmuje szacunki dotyczące transportu kolejowego dla Belgii (2012-2019), szacunki transportu drogowego dla Malty
(2008-2015) oraz szacunki dotyczące transportu śródlądowego dla Bułgarii (2008), Rumunii (2008), Finlandii (2017-2018),
ale nie obejmuje transportu śródlądowymi drogami wodnymi (2008-2015 bez znaczenia) dla Szwecji.
Ze względu na zaokrąglenia suma cyfr może różnić się od 100%.
Źródło: Eurosat (kod danych online: tran_hv_frmod)

Źródło: Eurostat

Jak widać powyżej, w latach 2008-2019 udział transportu drogowego w przeliczeniu
na tonokilometr był przytłaczający w większości państw członkowskich UE.
Wykluczono Holandię (znaczący udział śródlądowych dróg wodnych ze względu
na geografię kraju), Rumunię (kolej nadal preferuje się obok śródlądowych dróg
wodnych), Litwę i Łotwę. Z drugiej strony, jeśli chodzi o handel międzynarodowy,
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należy podkreślić, że znaczna część przewozów towarów z UE za granicę odbywa
się transportem drogowym, który stanowi 26,9% eksportu UE i 21,6% importu
(wykres 2).
Rysunek 2: Wartość handlu towarami spoza UE według rodzaju transportu,
2002 i 2020 (całkowity % )
Wartość handlu towarami spoza UE według rodzaju transportu, 2002 i 2020 (całkowity % )
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Towary przewożone transportem drogowym wzrosły o 6,4 punktu dla eksportu
i 2,1 punktu dla importu w 2020 roku, podczas gdy inne gałęzie transportu
(głównie rurociągi) spadły o 4,7 punktu dla eksportu i 8,3% dla importu.1
Należy podkreślić, że jednym z celów unijnej polityki konkurencji jest ogólne
dostosowanie transportu do ram prawnych dotyczących konkurencji, biorąc pod
uwagę niedawną liberalizację rynku transportowego w całej UE i dalszy wzrost
tej tendencji na całym świecie.
W rzeczywistości można powiedzieć, że rozporządzenie Rady 1/2003, które
konkretnie określa zakres działania Komisji Europejskiej, która nadal pełni rolę
1
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Eurostat. “International trade in goods by mode of transport.” International trade in goods by mode of
transport, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_
trade_in_goods_by_mode_of_transport&oldid=494356 . Accessed 11 September 2021.
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„obrońcy traktatów”, ma w tym kontekście zarówno uprawnienia dochodzeniowe,
jak i nakładające sankcje oraz możliwe również w monitorowaniu skutecznego
wdrażania reguł konkurencji dotyczących działalności transportowej przez
państwa członkowskie.
Istnieją szczegółowe zasady sektorowe i tutaj rozważymy tylko ważne przepisy
dotyczące sektora transportu drogowego.
W tym kontekście, należy wspomnieć o Rozporządzeniu nr 1071/2009 (WE)
stwierdzające, że przewoźnik drogowy i przewoźnik drogowy osób w ramach
UE są objęci przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw transportu komercyjnego
eksploatujących pojazdy o łącznej liczbie co najmniej 9 pasażerów, łącznie z
kierowcą, wraz z przewoźnikami drogowymi prowadzącymi pojazdy powyżej 3,5
tony (maksymalna dopuszczalna masa)
Zgodnie z rozporządzeniem stwierdza się, że przędsiębiorcy muszą spełnić cztery
kryteria wejścia do zawodu:
■ Kryteria reputacji zawodowej, zalecane w celu zapewnienia
odpowiedniego etycznego zachowania przedsiębiorczego. W tym
kontekście stwierdza się na przykład, że manipulowanie tachografem
można uznać za poważne naruszenie, które może prowadzić do utraty
reputacji.
■ Sytuacja finansowa; Kryterium to wymaga od przedsiębiorców
posiadania aktywów kapitałowych w wysokości co najmniej 9000 euro
na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy dodatkowy pojazd w każdym
roku obrachunkowym.
■ Kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania praktycznej wiedzy i
umiejętności specjalistów z branży poprzez wspólne przepisy, wyniki i
certyfikaty oraz obowiązkowy egzamin.
■ Posiadanie skutecznej i stabilnej siedziby w państwie członkowskim2.
Od początku wspólnej polityki rynkowej w UE, od traktatu rzymskiego, który
ustanowił w 1957 r. Unię Europejską, dawniej Europejską Wspólnotę Gospodarczą
(EWG), znaną pod nazwą „Cztery wolności”, wyraźnie stwierdzono, że zasada
wspólnego rynku będzie wymagała w pełni zliberalizowanej struktury rynkowej,
która umożliwi nieograniczony przepływ osób, towarów, usług i kapitału między
wszystkimi państwami członkowskimi.
2

European Commission, DG Mobility and Transport, Rules governing access to the profession, 2021.
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Od końca lat 80. liberalizacja rynku transportu drogowego znacznie posunęła
się do przodu zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich, a dostęp
do rynku został rozszerzony, usuwając ograniczenia ilościowe, czasy jazdy/
odpoczynku, przepisy dotyczące jakości i normy techniczne, które rzeczywiście
zostały zharmonizowane, oraz częściowy kabotaż został wdrożony.
Obecnie w zakresie dostępu do rynku ustawodawstwo UE dotyczące transportu
drogowego: wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku przewozów
drogowych, wspólne zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego,
minimalne normy dotyczące czasu pracy, czasu prowadzenia pojazdu i czasu
odpoczynku dla przewoźników drogowych (obowiązek tachografu i użytkowania),
ujednolicenie maksymalnej masy i wymiarów pojazdów drogowych, a także
ustanowienie podatku od użytkowania dróg pojazdów, w tym wspólnych zasad
dotyczących opłat za przejazd i opłat użytkownika dla pojazdów ciężkich3.
Od 1993 r. wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92
z dnia 26 marca 1992 r. (obecnie nieobowiązującego), w sprawie dostępu do
rynku przewozu towarów we Wspólnocie, transportem drogowym na lub przez
terytorium Państwa Członkowskiego lub przez terytorium jednego lub więcej
Państw Członkowskich, zastępującego istniejące wymogi dotyczące dwu- i
wielostronnych dokumentów tranzytowych, Licencje Wspólnotowe są wymagane
dla firm chcących wykonywać transport międzynarodowy na terenie UE. Pojazdy
mogą być wykorzystywane do wszelkich przewozów międzynarodowych między
Państwem Członkowskim, w którym pojazd jest zarejestrowany, a jakimkolwiek
innym „dwustronnym” oraz między „handlem krzyżowym” między dwoma
Państwami Członkowskimi, w których pojazd nie jest zarejestrowany.
Ponadto, rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października
1993 r. (obecnie nieobowiązujące) określające warunki, na jakich przewoźnicy
niebędący rezydentami mogą świadczyć krajowe usługi transportu drogowego
w państwie członkowskim przewoźnika, umożliwiło świadczenie usługi
transportu drogowego na terenie Państwa Członkowskiego przez przewoźnika
zamieszkałego w innym Państwie Członkowskim, pod warunkiem, że usługa ta
jest świadczona czasowo.
W grudniu 2009 r.,w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad
dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, przyjęto nowe
3
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European Commission, Report on the State of the EU Road Haulage Market, February 2014.
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przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy lub
opłat za przejazdy wewnątrz Wspólnoty. Rozporządzenie to określa kryteria,
jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby wejść na rynek oraz przepisy dotyczące
kabotażu. Pakiet dotyczący transportu drogowego przyjęty w 2009 r. w dużej
mierze integruje istniejące środki i obejmuje nowe przepisy dotyczące kabotażu
i dostępu do zawodu. Najważniejszą innowacją jest rozporządzenie (WE) nr
1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., które odchodzi od ogólnego pojęcia
kabotażu i przyjmuje bardziej restrykcyjną formułę kabotażu sekwencyjnego
(dozwolone są maksymalnie trzy operacje kabotażowe w ciągu siedmiu dni od
podróży międzynarodowej na kraju kabotażu).
Ponadto UE powiększyła się o 10 nowych państw członkowskich w 2004 r.,
Rumunię i Bułgarię w 2007 r., a następnie Chorwację w 2013 r. Nadawcy z państw
członkowskich, które przystąpiły w 2004 r., mieli ograniczone prawa uczestnictwa
do okresu czterech/pięciu lat; mając na uwadze, że spedytorzy mający siedzibę w
Rumunii lub Bułgarii mieli ograniczone prawa do kabotażu do stycznia 2012 r.,
kiedy przyznano im takie same prawa dostępu, jak wszystkim innym państwom
członkowskim. Nawet spedytorzy z Chorwacji podlegali ograniczonym prawom
kabotażowym do 2015 roku.

1.a.1 Ustawodawstwo antymonopolowe
W tym obszarze istnieje kilka rozporządzeń Rady wydanych przez państwa
członkowskie.
■ Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 określa ogólne ramy procedur
antymonopolowych, ma zastosowanie do transportu drogowego ( wśród
innych sposobów).
■ Rozporządzenie Rady (WE) nr 169/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. m.in. stosuje
również zasady konkurencji do transportu drogowego.
■ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 stosuje m.in. zasady konkurencji
do transportu drogowego. Według Komisji Europejskiej nadal obowiązuje
jedynie art. 13 (3) ww. rozporządzenia, w zakresie art. 4 (1) rozporządzenia
nr 169/2009 ,o którym wspomniano powyżej4.

4

European Commission, Antitrust, 2013, https://ec.europa.eu/competition/sectors/transport/
instruments_en.html
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1.a.2 Pomoc państwa
Ustawodawstwo UE zawiera również pewne przepisy dotyczące zdolności państw
członkowskich do przydzielania szczególnej pomocy do wyżej wymienionego
sektora. W związku z tym można przytoczyć następujące akty prawne:
■ Komunikat w sprawie wytycznych interpretacyjnych do rozporządzenia
(WE) nr 1370/2007 w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i
drogowego transportu pasażerskiego OJ C 92, 29.03.2014, str. 1-21
Należy również zauważyć, że w odniesieniu do bardziej ogólnej legislacji
wdrażanej na poziomie UE istnieje wiele rozporządzeń i dyrektyw regulujących
sektor transportu drogowego. Mogą to być:
■ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z
dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku
międzynarodowych przewozów drogowych
■ Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r.
dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego, uchylające rozporządzenie 1191/69 Parlamentu Europejskiego
i Rady (EWG) oraz rozporządzenie 1107/70 Rady
■ Deklaracja- Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (tekst dotyczący EOG)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu
drogowego, zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) 3821/85 i (WE) nr
2135/98 oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/ 85
■ Rozporządzenie Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiające
warunki, na jakich przewoźnicy niebędący rezydentami mogą świadczyć usługi
krajowego drogowego transportu pasażerskiego w Państwie Członkowskim.
Rozporządzenie to zostało następnie uchylone rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w
sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku autobusów i
usług autokarowych i wydano rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
■ Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009
z dnia 21 października 2009 r. oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006
w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług
autokarowych i autobusowych (tekst dotyczący EOG )
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■ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1107/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie
przyznawania pomocy dla transportu kolejowego, drogowego i żeglugi
śródlądowej

1 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
Podobnie jak prawodawstwo UE, Turcja uchwaliła szereg przełomowych przepisów
w tej dziedzinie, o których należy wspomnieć w tej sekcji. W ramach negocjacji
akcesyjnych Turcji z UE można stwierdzić, że dziedzina transportu drogowego ma
duże znaczenie z punktu widzenia przepływu wymiany handlowej między obiema
stronami i w tym zakresie wielkości transportu drogowego. Celem nadrzędnym
jest zwiększenie liczby renomowanych i potężnych przewoźników drogowych
posiadających zarówno kwalifikacje finansowe, jak i zawodowe oraz rozwój na tym
samym poziomie co państwa członkowskie.
W tym względzie należy zauważyć, że tureckie ramy prawne dotyczące dostępu do
rynku i konkurencji obejmują ustawę o transporcie drogowym, rozporządzenie w
sprawie transportu drogowego oraz rozporządzenie w sprawie szkolenia kompetencji
zawodowych w przedsiębiorstwach transportu drogowego.

1.b.1 Ustawodawstwo:
^ Ustawa ramowa dostępu do rynku i zawodu: Ustawa o transporcie
drogowym nr 4925 (Dz. U. nr 25173, 19.07.2003) - > Liczba orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego zmieniających różne ustawy, zmieniające
ww. ustawę lub uchylające niektóre artykuły ustawy: 5228 (uchylający
art. 29), 5335 (regulujący art. 33 akapit pierwszy), 5728 (uchylający
art. 5, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31), 5917 (uchylenie art. 26, 27, 30, 31, 33),
postanowienie Sądu Konstytucyjnego nr 2012/173 z dnia 8.11.2012 r.
(uchylony art. 35), 6495 (uchylony art. 26 i 33), 6518 (uchylony art. 34
i 35), 6639 (uchylony art. 33), 6704 (uchylający art. 3, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26), Dekret z mocą ustawy nr 678 (uchylający art. 2), 7071
(uchylający art. 2), Dekret z mocą ustawy nr 698 (uchylający art. 2, 13 i
33)5
^ Ustawodawstwo wtórne dotyczące dostępu do rynku i zawodu:
Rozporządzenie w sprawie transportu drogowego (Dziennik Urzędowy
z dnia 25 lutego 2004 r. i numer 25384) – uchylone zgodnie z art. 87
5

Presidency of the Republic of Türkiye Legislative Information System, Karayolu Taşıma Kanunu (1)
(2), April 2018, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4925.pdf
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rozporządzenia w sprawie transportu drogowego. (Opublikowany w
Dzienniku Ustaw z dnia 11 czerwca 2009 r. i pod numerem 27255)6.
^ Rozporządzenie w sprawie kształcenia kompetencji zawodowych w
przedsiębiorstwach transportu drogowego (Dz. U. z dnia 3 września
2004 r. nr 25572)7
Niniejsze przepisy przynoszą;
^ warunki zatrudnienia i wejścia na rynek,
^ system/mechanizm licencjonowania operacji transportowych,
^ system licencjonowania
pomocniczego,

dla

niektórych

kategorii

transportu

^ przewoźnicy, przedsiębiorcy transportowi i konsumenci – prawa,
obowiązki i obowiązki użytkowników,
^ warunki użytkowania pojazdów,
^ zasady dotyczące konkurencji w branży,
^ zasady kontroli i nadzoru,
^ prawa, zobowiązania i obowiązki personelu pracującego w branży
transportowej,
^ zasady i procedury szkolenia i uzyskiwania Świadectwa Kwalifikacji
Zawodowej
Istnieją ogólne wymagania dotyczące wejścia do zawodu transportu drogowego:

6
7
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➢

nie być skazanym na jakiekolwiek pozbawienie wolności i nie mieć złej
reputacji w branży handlowej,

➢

rejestracja we właściwych izbach handlowo-przemysłowych lub izbach
rzemieślniczo-handlowych,

➢

Zatrudnienie co najmniej jednego kierownika średniego lub wyższego
szczebla lub osoby lub osób posiadających Świadectwo Kwalifikacji
Zawodowych (z wyłączeniem transportu na własny rachunek),

Official Gazette of the Republic of Türkiye, Yonetmelik, Ulastirma Bakanligindan Karayolu Taşıma
Yonetmeligi, 11.06.2009, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090611-2.htm
Ministry of European Affairs of the Republic of Türkiye, Screening Chapter 14 : Transport Policy,
Country Session: The Republic of Türkiye, 25-28 September 2006, https://www.ab.gov.tr/files/
tarama/tarama_files/14/SC14DET_Road-Market%20Access.pdf
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➢

posiadać odpowiednie środki finansowe na zakładanie, dobre zarządzanie
i prowadzenie działalności związanej z transportem,

➢

Każda osoba fizyczna i prawna ustanowiona zgodnie z tureckim
kodeksem handlowym;

➢

Po uzyskaniu odpowiednich/właściwych licencji Ministerstwa Transportu i
Infrastruktury może przedstawić i świadczyć usługi związane z transportem
drogowym,

➢

może założyć odpowiednie agencje i oddziały na terenie całego kraju.

➢

Osoby fizyczne i prawne niebędące obywatelami tureckimi mogą również
uzyskać koncesję, jeśli przestrzegają przepisów „Ustawy o bezpośrednich
inwestycjach zagranicznych” oraz warunków określonych w ustawie/
rozporządzeniach o transporcie drogowym.

Istnieją 3 główne kryteria wejścia na rynek; (Artykuł 12-13 rozporządzenia o
transporcie drogowym)
^ reputacja zawodowa
^ kwalifikacje zawodowe
^ sytuacja finansowa
Wymóg DOBREJ REPUTACJI obejmuje;
Nie być skazanym za:
^ za przestępstwa takie jak przemyt, oszustwo, fałszywe bankructwo,
fałszerstwo
^ nadużycie wiary, handel narkotykami i bronią, handel ludźmi , kradzieże,
korupcja.
^ nie naruszać zasad dotyczących:
^ wagi i wymiary,
^ czas jazdy i odpoczynku,
^ warunki pracy i płacy itp.
STATUS FINANSOWY odnosi się do posiadania wystarczających środków
finansowych na założenie, dobre zarządzanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Sytuacja finansowa jest uporządkowana według rodzajów licencji.
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W zakresie KOMPETENCJI ZAWODOWYCH zasady i procedury określa
rozporządzenie w sprawie kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwach
transportu drogowego;
^ szkolenie i testowanie kompetencji zawodowych,
^ kwalifikacje instytucji odpowiedzialnych za edukację,
^ uprawnienia do nadania instytucjom edukacyjnym,
^ Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej do wydawania stażystom i osobom
zwolnionym z egzaminu.
Ponadto bardzo ważne jest podkreślenie, że 23 różne dokumenty autoryzacyjne
obejmujące minimalne wymagania dotyczące zdolności przewozowej (floty
i kapitału) dla transportu towarowego i działalności logistycznej, krajowej i
międzynarodowej działalności w zakresie transportu towarowego są w pełni
obowiązujące w ramach odpowiedniego ustawodawstwa tureckiego . W
porównaniu z UE wejście do sektora jest o wiele bardziej restrykcyjne i surowe.
Stworzono wiele rodzajów certyfikatów autoryzacyjnych dla firm, które działają
lub będą działać w ramach Prawa i Rozporządzenia o Przewozach Drogowych.

1.b.2 Procesy uzyskiwania pozwoleń i zatwierdzania dla podsektora
transportu drogowego
Operacje prowadzone są w ramach przepisów Ustawy o transporcie drogowym
nr 4925 oraz rozporządzenia o transporcie drogowym w transporcie drogowym
(Dziennik Urzędowy z dnia 8 stycznia 2018 r. i numer 30295), Regulaminu
Przewozów Kolejowych w Transporcie Kolejowym (Dziennik Urzędowy z dnia 19
sierpnia 2016 r. o numerze 29806), Rozporządzenia w sprawie agencji okrętowych
(Dziennik Urzędowy z dnia 5 marca i numer 28224) oraz Rozporządzenia w
sprawie zarobkowego transportu lotniczego (SHY6A) (Dziennik Urzędowy z
dnia 16 listopada 2013 r. o numerze 28823).
Ponadto działalność sektora transportowego w Turcji prowadzona jest w ramach
„Rozporządzenia w sprawie transportu towarowego”, które zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym z dnia 6 lipca 2018 r. i numer 3047. Celem niniejszego
rozporządzenia jest określenie warunków świadczenia usług spedytorów, którzy
będą operować w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym i/lub
kombinowanym oraz określenie praw, obowiązków i obowiązków przedsiębiorców,
kupujący i nadawcy; dopilnować, aby środki transportu służyły razem i wzajemnie
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się uzupełniały, kontrolować istniejące możliwości i wykorzystywać je w bardziej
korzystny sposób; rozwój systemu szkolenia zawodowego i nadzoru niezbędnego
do skutecznego świadczenia usług; Zapewnienie, że brokerzy żeglugowi działają
zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Struktura sektorowa/podsektorowa sektora transportu jest następująca:
Zakres

Informacja

Rozporządzenie lub Prawo

Rozporządzenie transportowe

Zakres ustawodawstwa

Wydawane jest osobom fizycznym i prawnym, które będą wykonywać
przewozy krajowe i/lub międzynarodowe ładunków lub przewozy prywatne.

Instytucja, do której należy złożyć
wniosek

Rozporządzenie Ministra Transportu i Infrastruktury, Generalna Dyrekcja
Usług Transportowych

Dokumenty wymagane w momencie
składania wniosku

■ Podanie
■ Osoby określone w art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie transportu
drogowego, oświadczenia o numerze identyfikacyjnym Republiki Turcji
lub poświadczona notarialnie kopia paszportów dla cudzoziemców
oraz poświadczony notarialnie podpis osób upoważnionych do
reprezentowania.
■ Dokument potwierdzający, że jesteś zarejestrowany w jednej z izb
handlowych, izb przemysłowo-handlowych, izb rzemieślniczych lub
rolniczych
■ Turecki Dziennik Rejestru Handlowego/gazety dla osób zarejestrowanych
w izbach handlowych lub handlowo-przemysłowych
■ Dokumenty dotyczące spraw wymaganych/obowiązkowych w Artykule 13
Rozporządzenia o transporcie drogowym

Specjalne zasady dla tych, którzy chcą
certyfikat kwalifikacji

C1= 1 (minimalna liczba pojazdów)
C2= 8 (minimalna liczba pojazdów), 320 ton (minimalna pojemność),
100,000 TL (minimalny kapitał)
C3= 3 (minimalna liczba pojazdów), 75 ton (minimalna pojemność), 25,000
TL (minimalny kapitał)

Czas pracy

15 dni

Koszt operacyjny

C1= 18,387 TRY
C2= 60,667 TRY
C3= 13,166 TRY

Źródło: Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Republiki Turcji

Ponadto w tym kontekście szczególne znaczenie ma art. 40 rozporządzenia
o transporcie drogowym (posiadacze certyfikatu partnerstwa). W paragrafie
34 pod tytułem „Zobowiązania” „warunki uzyskania świadectwa kwalifikacji
zawodowej” określa się według rodzajów świadectw uprawnień. Posiadacze
certyfikatu autoryzacyjnego muszą wypełnić następujące obowiązki dotyczące
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kompetencji zawodowych w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania pierwszego
certyfikatu autoryzacyjnego.
Według tego; posiadacz certyfikatów uprawnień B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2,
P2, R1, R2 i T1, B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 i T1 musi posiadać
co najmniej jeden certyfikat kwalifikacji zawodowych typu manager wyższy i
średni lub zatrudniać osoby posiadające te kwalifikacje. Posiadacze certyfikatów
autoryzacji typu A i B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 i T3 oraz osoby prawne typu
K1 muszą posiadać co najmniej jeden certyfikat kwalifikacji zawodowej średniego
stopnia typu menedżerskiego lub zatrudniać osobę z tymi kwalifikacjami, jest
to obowiązkowe. Ponadto osoby, które mają być zatrudnione jako kierowcy, są
zobowiązane do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej typu kierowcy
(SRC).

1 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
Jak wskazano powyżej, tureckie ustawodawstwo dotyczące sektora transportu
drogowego jest kompleksowe pod względem konkurencji i dostępu do rynku
oraz jest zgodne z prawodawstwem UE. Jednak w ostatnich latach poczyniono
znaczące zmiany i postępy, które nadal się rozwijają dzięki impetowi nabytemu
w ramach negocjacji akcesyjnych. Można powiedzieć, że będzie się to dalej
rozwijało i Turcja będzie stopniowo dostosowywać swoje ustawodawstwo w tej
dziedzinie do UE, zwłaszcza z możliwością rozwoju unii celnej między obiema
stronami.
Jeśli chodzi o dostęp do zawodu, Turcja wprowadziła szereg zmian w celu
unowocześnienia praktyk związanych z transportem i poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Zmiany te niosą ze sobą wnioski on-line, obniżają opłaty i
dokumentację wymaganą do uzyskania zezwoleń oraz stanowią wyższy poziom
kontroli nad przedsiębiorstwami sektora transportowego w porównaniu z
unijnym rynkiem transportowym, gdzie tylko „firmy pocztowe” nadal mają
negatywny wpływ na uczciwą konkurencję8.
Rozporządzenie o transporcie drogowym zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym z dnia 8 stycznia 2018 r. pod numerem 30295 i weszło w życie w tym
samym dniu.
Rozporządzenie eliminuje obowiązek składania wniosku fizycznego, ale
wprowadza w tym celu również system składania wniosków online. Wnioski
8

26

Lexology, Türkiye Updates Rules for Road Transport, 2018, https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=026045d0-96f1-47f9-b364-80221257acb4
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będą teraz składane elektronicznie za pośrednictwem systemu e- administracji.
System e-administracji może być teraz wykorzystywany do następujących celów:
^ Zawieranie umów transportowych i agencyjnych.
^ Tworzenie kart pojazdów.
^ Organizowanie rozkładów jazdy, opłat i tras.
^ Kompilacja list oddziałów i agencji.
Rozporządzenie zawiera wiele zmian w dokumentach autoryzacyjnych, które
ogólnie zmniejszają wymaganą dokumentację oraz niektóre opłaty za certyfikaty i
odnowienia. Dokumenty autoryzacyjne będą teraz wymagane za pośrednictwem
e-administracji.
Osoby prawne są teraz zobowiązane do posiadania adresu e-mail w celu uzyskania
certyfikatu autoryzacji, a powiadomienia będą dokonywane drogą elektroniczną.
Świadectwa Kwalifikacji Zawodowych są wymagane zarówno dla kierowników
firm transportowych, jak i kierowców zawodowych. Przewidziane są różne
programy szkoleniowe dla specjalistów (kierowników) sektora transportu i
kierowców zawodowych.
Instytucje afiliowane przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oferują co najmniej
siedem godzin zajęć praktycznych i teoretycznych rocznie.
W 11. Pięcioletnim Narodowym Planie Rozwoju, w Departamencie
Transportu, rząd turecki (508.1) wyraził swoje plany „udostępnianie wszystkim
zainteresowanym stronom poprzez tworzenie dynamicznej bazy danych
transportu do pomiaru mobilności towarów, wykorzystania niewykorzystanych
zdolności przewozowych, optymalizacji kosztów i zapobiegania nieformalności”.
W związku z tym stworzono Elektroniczny System Monitorowania i Kontroli
Transportu w celu śledzenia pasażerów, ładunków i przesyłek. System
zdefiniowany w Rozporządzeniu o transporcie drogowym opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Republiki Turcji z dnia 8 stycznia 2018 r. (oraz w
Rozporządzeniu w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych z
dnia 24 kwietnia 2019 r.) wymaga od przewoźników wprowadzania istotnych
danych do systemu o operacjach transportowych.
Upoważnieni posiadacze muszą rejestrować w tym systemie następujące
informacje:
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^
^
^
^
^

Zrealizowane podróże.
Tablice rejestracyjne.
Informacje o pasażerach.
Opisy dostaw.
Status podróży i dostaw.

1 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
Unijne rozporządzenie o „wejściu do zawodu” określa wymagania dla prowadzenia
działalności gospodarczej jako przewoźnik drogowy przewożący towary lub
pasażerów na terenie Unii Europejskiej. Głównym celem propozycji Pakietu
Mobilności 1 w odniesieniu do tych zasad jest zwalczanie firm „skrzynkowych”.
Aby zostać uznanym za przewoźnika drogowego, firma musi:
^ mieć stabilną i działającą siedzibę w państwie członkowskim;
^ mieć reputację zawodową i nie posiadać historii naruszenia zasad
branżowych;
^ posiadać wystarczające środki finansowe do działania;
^ posiadać niezbędne kompetencje zawodowe.
Firmy „skrzynkowe” to firmy, które używają prostego adresu pocztowego
bez innej obecności biznesowej. Propozycja Komisji Europejskiej ma na celu
zapewnienie, że firma jest prawidłowo założona w danym kraju UE.
Niektóre kraje europejskie stosują zestaw kryteriów, które okazały się skuteczne
w identyfikacji firm skrzynkowych. Zaleca się, aby podobne kryteria zostały
określone przez Komisję na szczeblu UE.
Tureckie firmy transportowe już teraz znajdują się pod ścisłą kontrolą państwa, a
kontrola licencji staje się skuteczniejsza dzięki aplikacjom e-administracji.
Ponadto, wraz z wejściem w życie w niedalekiej przyszłości elektronicznego
systemu śledzenia i kontroli transportu (U-ETDS) dla wszystkich rodzajów
transportu drogowego, w porównaniu z unijnym Europejskim Rejestrem
Przedsiębiorstw Transportu Drogowego (który wymaga harmonizacji i pełnego
wdrożenia w całej UE) poziom przejrzystości i wdrażania w tureckim sektorze
transportowym będzie bardzo wysoki.
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1 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Od wejścia w życie ustawodawstwa w Turcji na początku 2003 r. skoncentrowano
się bardziej na kryteriach statusu finansowego. Kryteria sytuacji finansowej w
UE są dość proste i opłacalne w porównaniu z prawodawstwem tureckim, co
powoduje brak równowagi między UE a międzynarodowymi przewoźnikami
drogowymi, głównie z Turcji. Stosunkowo większe zapotrzebowanie na flotę
tureckiego sektora międzynarodowego transportu drogowego skutkuje większą
pojemnością floty, ale niższą wydajnością (zwłaszcza, gdy handel kurczy się z
powodu różnych kryzysów gospodarczych itp. istnieje ryzyko niewykorzystania
zdolności przewozowych). Chociaż zarówno UE, jak i Turcja muszą zwracać
większą uwagę na spełnienie kryteriów „reputacji zawodowej” i „kompetencji
zawodowych”, pełne wdrożenie dorobku prawnego UE w zakresie drogowego
transportu towarowego zmniejszy presję na sytuację finansową przewoźników
na strona turecka.
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2

Ceny i warunki
finansowe

2 a) Ocena ustawodawstwa UE
2.a.1 Opłaty drogowe
Podatki i opłaty za infrastrukturę są ważne dla utrzymania i rozwoju
transeuropejskiej sieci infrastruktury. Aby promować w umowach zasady
„użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, UE ustanowiła ramy zachęcające
państwa członkowskie do korzystania z podatków i opłat za korzystanie z
infrastruktury w najbardziej efektywny i sprawiedliwy sposób.
Ramy te przyczyniają się do internalizacji kosztów zewnętrznych związanych
z transportem drogowym, takich jak koszty ponoszone przez użytkowanie
infrastruktury lub jej skutki środowiskowe i społeczne. Wraz z internalizacją
kosztów, UE chce promować bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury
transportowej dotkniętej zatorami, zmniejszając w ten sposób zmarnowany czas
związany z wąskim gardłem.
Oprócz kluczowej infrastruktury europejskiej, opłaty drogowe mogą być również
użytecznym narzędziem generowania nowych strumieni dochodów, które
pomogą w rozwoju czystszych i bardziej energooszczędnych środków transportu.

2.a.2 Ustawodawstwo
■ Dyrektywa 2011/76/UE zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie
pobierania opłat od pojazdów ciężkich za korzystanie z niektórych
infrastruktur
■ Dyrektywa 2006/38/WE zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie
pobierania opłat od pojazdów ciężkich za korzystanie z niektórych
infrastruktur.
Pandemia COVID-19 szybko zmieniła9 dynamikę popytu, podaży i kosztów
w europejskim transporcie drogowym. Po pierwszych efektach odczuwalnych
w lutym i na początku marca znacznie spadł popyt na usługi transportu
drogowego. Chociaż wolumeny opieki zdrowotnej/farmaceutycznej i handlu
elektronicznego wydawały się silne, ucierpiały prawie wszystkie segmenty
biznesowe. Chociaż wolumeny były znacznie niższe niż normalnie, przewoźnicy
nie chcieli przyjmować frachtu za wszelką cenę. Nadawcy mogli skorzystać z
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rządowych programów wsparcia i/lub skrócić harmonogramy pracy kierowców.
Oznaczało to, że dostępna efektywna zdolność produkcyjna drastycznie spadła,
powodując, że płace pozostały stosunkowo niskie. Aktywność gospodarcza
zaczyna powracać, gdy epidemia ustępuje, a kraje łagodzą ograniczenia związane
z blokadą, ale wzrost eksportu nadal wydaje się słaby. Nadawcy przesunęli
zdolności przewozowe (choć powoli) i wydaje się, że pod koniec kwartału również
dzięki temu płace były niskie. Po stronie kosztów nadawcy musieli liczyć się ze
wzrostem niektórych kosztów operacyjnych z powodu takich czynników, jak
kontrole graniczne i inwestycje w ŚOI. Wręcz przeciwnie, ceny oleju napędowego
w Europie spadły o 8,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału. To złagodziło
cios dla nadawców, którzy stracili przychody, ale te oszczędności nie zostały w
pełni przeniesione na nadawców.9.

2.a.3 Nowa dyrektywa o eurowinietach w UE
16 czerwca 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła zadowolenie z umowy przejściowej
między współustawodawcami w sprawie nowych zasad opłat drogowych
(dyrektywa o eurowinietach). Zmienione przepisy skutecznie wprowadziły
opłaty za przejazd oparte na emisji CO2 dla pojazdów ciężkich w całej UE, co jest
ważnym filarem zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do
2050 r. oraz strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności10.
Cytowano przy tej okazji komisarz ds. transportu Adinę Vălean: „Normy emisji,
cyfryzacja i paliwa alternatywne oraz opłaty drogowe pomogą nam zmniejszyć emisje
z transportu. Umowa ta jest ważnym krokiem w tym kierunku i wyraźnie pokazuje,
że UE poważnie podchodzi do wdrażania zasady „zanieczyszczający płaci”.
Obecne przepisy dotyczą samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. Umowa
przejściowa obejmuje wszystkie pojazdy ciężkie i lekkie oraz przewiduje bardziej
proporcjonalne opłaty drogowe dla samochodów. Przyszłe taryfy dla ciężarówek
i autobusów będą dotyczyć CO2 oraz emisji zanieczyszczeń, a zmieniona
dyrektywa zapewni również opcję pobierania opłat za zatory komunikacyjne oraz
pobierania wyższych opłat za podróże w obszarach wrażliwych, a wpływy z tych
dopłat zostaną wykorzystane na korzyść zrównoważonego transportu. Komisja
przedłożyła wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy o eurowinietach w dniu 31
9
10

Upply, The European Road Freight Rate Development Benchmark, 2020.
European Commission, European Commission welcomes provisional agreement on EU road charging
rules, 16.06.2021, https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-06-16-eu-road-chargingrules_en
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maja 2017 r. Po formalnym zatwierdzeniu umowy przejściowej przez Parlament
i Radę, dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu
(Komisja Europejska).

2 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
Jeśli chodzi o tureckie ustawodawstwo dotyczące opłat w transporcie drogowym,
ustawodawstwo jest w większości zgodne z ustawodawstwem UE. Co więcej,
istnieją plany cenowe dla przewoźników również w zakresie opłat za kilometr
i cen paliw. Obecnie opłaty drogowe w Turcji są regulowane specjalnym
rozporządzeniem Generalnej Dyrekcji Dróg, a opłaty są ustalane na podstawie
klasy pojazdu, przebytej odległości, natężenia ruchu i głównych nadbudów.
Pojazdy przewożące towary niebezpieczne są obciążane wyższymi stawkami
na mostach i tunelach, a czasem nawet wyższymi niż ich klasa. Wraz z nowym
rozporządzeniem w sprawie opłat za przejazd mostami i autostradami w Turcji
zostanie wprowadzony nowy program o nazwie „dynamiczne ustalanie cen”. Nowy
model zostanie wprowadzony do użytku w ramach prezydenckiego programu
roku 2021 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 27 października 2020
r11. W ramach programu mieszkańcy będą mogli taniej korzystać z autostrad w
określone dni i godziny. W związku z tym Ministerstwo Transportu i Infrastruktury
rozpocznie prace nad modelem, który pozwoli na natychmiastową zmianę cen
zgodnie z zapotrzebowaniem. W celu zrównoważenia systemu transportowego
i wydajności istniejącej infrastruktury, rozpocznie się zarządzanie popytem, a
inwestycje transportowe będą racjonalne, z naciskiem na wydajność.

2 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
Ustawodawstwo tureckie poczyniło znaczne postępy w tym rozdziale i szybko
ewoluuje w kierunku dalszych innowacji i zmian w tym kontekście.
W tym miejscu należy zauważyć, że Turcja nie stosuje polityki zróżnicowania
opłat pobieranych za przepustki tranzytowe i że obecnie opłaty za przejazd
obowiązują tylko w niektórych częściach tureckiego systemu autostrad i opłata ta
obowiązuje wszystkie pojazdy.
Generalna Dyrekcja Dróg od 2011 roku pracuje nad przestrzeganiem
następujących szczegółowych dyrektyw UE, które obejmują „utrzymanie i
11
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eksploatację infrastruktury drogowej”12:
^ Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17
czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
elementów infrastruktury przez pojazdy ciężkie (i powiązane zmiany;
2006/38/WE (zmieniona) i 2011/76/EU(zmieniona) )
^ Dyrektywa 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego
poboru opłat drogowych we Wspólnocie
^ Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla
tuneli w Transeuropejskiej Sieci Drogowej
^ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury
drogowej
^ 2009/750/WE: Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w
sprawie definicji i aspektów technicznych europejskiej usługi opłaty
elektronicznej (zgłoszona w dokumencie C (2009) 7547).

2 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
W lipcu 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła Pakiet „Zielony Transport”,
który koncentrował się na strategii internalizacji kosztów zewnętrznych
transportu. Pakiet ten składał się z trzech komunikatów Komisji oraz wniosku
dotyczącego zmiany dyrektywy 1999/62/WE, zwanej również dyrektywą o
eurowinietach. Wyniki dyskusji na temat długoterminowej przyszłości transportu
(patrząc 20-40 lat w przyszłość), zapoczątkowanej w Białej Księdze z 2001 r.,
zostały przedstawione w komunikacie Komisji zatytułowanym „Zrównoważona
przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, opartego na technologii i
przyjazny dla użytkownika” (COM(2009))0279).
W swoim komunikacie w sprawie europejskiej strategii na rzecz mobilności
niskoemisyjnej Komisja zapowiedziała, że zaproponuje przegląd dyrektywy
w sprawie cen samochodów ciężarowych oraz rozszerzenie niektórych zasad
12

Ministry of Transport and Infrastructure, Department of Strategy Development, EU Legislation
in the Negotiation Process, 2021, https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Baskanliklar/
BaskanliklarStratejiGelistirme/Muzakere.aspx
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dotyczących samochodów osobowych i dostawczych, a także autobusów i
autokarów, umożliwienie ustalania cen również na podstawie zróżnicowania
dwutlenku węgla (Komisja Europejska).
Wymienione we wniosku zawierają m.in.:
^ Wszystkie pojazdy ciężarowe mają znaczący wpływ na infrastrukturę
drogową i przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, ale pojazdy
lekkie są źródłem większości negatywnych skutków środowiskowych i
społecznych związanych z emisją i zatorami komunikacyjnymi transportu
drogowego. W imię równego traktowania i uczciwej konkurencji należy
zapewnić, aby pojazdy dotychczas nieobjęte ramami określonymi w
dyrektywie 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
opłat za przejazd i opłat za użytkowanie były objęte tymi ramami. W
związku z tym zakres niniejszej dyrektywy należy rozszerzyć, tak aby
obejmował pojazdy ciężkie inne niż te przeznaczone do transportu
towarowego oraz pojazdy lekkie, w tym samochody osobowe.
^ Aby zachęcić do korzystania z najczystszych i najbardziej wydajnych
pojazdów, państwa członkowskie powinny stosować do tych pojazdów
znacznie obniżone opłaty drogowe i opłaty za korzystanie z nich.
^ Konieczne jest zachęcanie do korzystania z najbardziej oszczędnych
pojazdów, skuteczne stosowanie zachęt i aktualizowanie zróżnicowania
opłat drogowych, zapewnienie, aby nadal jak najdokładniej odzwierciedlały
koszty zanieczyszczenia powietrza i hałasu wytwarzanego przez pojazdy
ciężarowe bez nadmiernego komplikowania systemu opłat.
^ W przypadku pojazdów ciężkich, zgodnie z klasami Euro, zastąpienie
starego systemu wariacji bardziej odpowiednią modulacją cen CO2.

2 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Ogromne znaczenie ma utrzymanie cen na akceptowalnym poziomie dla wszystkich
przewoźników drogowych oraz prowadzenie polityki, która w coraz większym
stopniu harmonizuje ceny i stawki paliw między UE a Turcją. Jeśli chodzi o UE,
inicjatywa „eurowinieta” powinna być promowana jako opłaty drogowe oparte na
emisji, a nie opłaty oparte na odległości lub opłatach czasowych.
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3

Warunki społeczne

3 a) Ocena ustawodawstwa UE
Niewątpliwie transport drogowy jest niezbędny dla gospodarki pod względem
wkładu do PKB. Sektor zatrudnia również około 5 milionów osób w UE. Można
zatem powiedzieć, że zwiększenie bezpieczeństwa transportu ma kluczowe
znaczenie dla poprawy warunków pracy w ww. sektorze. Lepsze warunki pracy
przyczynią się do bezpieczniejszego środowiska transportowego.
Otwarcie rynków transportowych w Europie znacznie zwiększyło presję
konkurencyjną na przedsiębiorców i ich mobilnych pracowników. W tym
kontekście konieczna jest harmonizacja norm społecznych, które wpływają na
strukturę kosztów w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
Biorąc pod uwagę fakt, że branża cierpi na poważny niedobór wykwalifikowanych
zawodowych kierowców ciężarówek, odpowiednie warunki pracy mogą również
przyczynić się do przyciągnięcia młodych ludzi do zawodu.
Z tego powodu UE ustanowiła ramy przepisów socjalnych dla przewoźników
drogowych towarów i osób z trzema uzupełniającymi się celami:
^ Zapewnić odpowiednią ochronę socjalną pracowników transportu
drogowego;
^ Zagwarantować uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami;
^ Poprawić bezpieczeństwo na drodze poprzez zapobieganie zmęczeniu na
drodze.
Ramy przepisów socjalnych w transporcie drogowym uległy zmianie wraz z przyjęciem
szeregu aktów prawnych w ramach I Pakietu Mobilności Unii Europejskiej w dniu 15
lipca 2020 r. Niektóre z tych zasad weszły w życie 20 sierpnia 2020 r., inne zaczną
obowiązywać później. Ta sekcja zawiera przegląd różnych przepisów opracowanych
na poziomie UE, w tym czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku, czasu pracy,
aplikacji i tachografu urządzenia rejestrującego.
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3.a.1. Ustawodawstwo
■ Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca
2002 r. w sprawie regulacji czasu pracy osób wykonujących czynności w
zakresie transportu drogowego
■ Rozporządzenie (WE) 561/2006 zawiera wspólny zestaw przepisów UE
dotyczących maksymalnego dziennego i dwutygodniowego maksymalnego
czasu prowadzenia pojazdu oraz dziennych i tygodniowych minimalnych
okresów odpoczynku dla wszystkich kierowców pojazdów transportu
drogowego i pasażerskiego, z zastrzeżeniem określonych wyjątków i wyjątków
krajowych. Zakres regulowanych operacji jest niezwykle zróżnicowany,
obejmuje zarówno międzynarodowe, jak i krajowe, długo- i krótkodystansowe
przewozy pasażerskie i drogowe, kierowców, pracowników i freelancerów
w zakresie samozatrudnienia oraz zatrudniania i wynagradzania. (Komisja
Europejska).
■ Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
dotyczących transportu drogowego, zmieniające rozporządzenie Rady
(EWG) 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
3820/85
■ Wersja skonsolidowana Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu drogowego oraz
zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85.
■ Dyrektywa 2006/22/WE w sprawie minimalnych warunków wykonania
rozporządzenia Rady 3820/85 (EWG) i 3821/85 (EWG) w sprawie przepisów
socjalnych dotyczących działalności w transporcie drogowym, uchylająca
dyrektywę Rady 88/599/EWG
■ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z
dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów w transporcie drogowym
uchylające rozporządzenie Rady 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących
w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie 561/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych w transporcie drogowym
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■ Ostatnio zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
561/2006 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących maksymalnego
dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw
oraz dobowych i tygodniowych okresów odpoczynku oraz rozporządzenie
(UE) nr 165/2014 w sprawie lokalizacji za pomocą tachografu
■ Niedawno zmieniona dyrektywa (UE) 2020/1057 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającą szczegółowe zasady dotyczące
dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE, w zakresie wymogów
wdrożeniowych oraz przydział kierowców w sektorze transportu drogowego,
zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
Celem tego zbioru zasad jest zapobieganie pogarszaniu się konkurencji,
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i zapewnienie dobrych warunków pracy
kierowcom w Unii Europejskiej.
W szczególności zasady te ujawniają:
^ Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin,
z wyjątkiem tego, że dwa razy w tygodniu można go zwiększyć do 10
godzin.
^ Całkowity tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć
56 godzin, a łączny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może
przekroczyć 90 godzin.
^ Odpoczynek dobowy będzie wynosił co najmniej 11 godzin, z tym
wyjątkiem, że jest on skrócony do 9 godzin najwyżej trzy razy w tygodniu.
Odpoczynek dobowy można podzielić na 3 godziny odpoczynku, a
następnie 9 godzin odpoczynku, co daje łącznie 12 godzin odpoczynku
dobowego.
^ Przerwę co najmniej 45 minut (można podzielić na 15 minut, a następnie
30 minut) należy udzielić najpóźniej po 4 ½ godziny.
^ Tygodniowy okres odpoczynku wynosi 45 godzin bez przerwy i może
być skrócony do 24 godzin co drugi tydzień. Ustalenia dotyczące
rekompensaty mają zastosowanie do skróconego tygodniowego
okresu odpoczynku. W celu ułatwienia urlopów w trasie autobusowej
odpoczynek tygodniowy będzie następował po sześciu dniach pracy, z
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wyjątkiem kierowców autobusów wykonujących usługi okazjonalne w
międzynarodowym transporcie pasażerskim, którzy mogą przesunąć
swój tygodniowy okres odpoczynku do 12 dni później.
^ Dzienny i/lub tygodniowy czas prowadzenia pojazdu może, w
wyjątkowych okolicznościach, zostać przekroczony maksymalnie o jedną
godzinę, aby umożliwić kierowcy przybycie do jego miejsca zamieszkania
lub centrum operacyjnego pracodawcy w celu uzyskania tygodniowego
okresu odpoczynku. Zezwala się na przekroczenie dziennego i/lub
tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny,
aby kierowca mógł dotrzeć do swojego miejsca zamieszkania lub do
centrum operacyjnego pracodawcy, aby otrzymać zwykły tygodniowy
okres odpoczynku.
Przestrzeganie tych przepisów podlega ciągłemu monitorowaniu i kontroli
na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez sprawdzanie zapisów
tachografów na poboczach dróg i w zakładach pracy przedsiębiorstw.

3.a.2. Czas pracy
W odniesieniu do warunków czasu pracy przewoźników dyrektywa 2002/15/
WE przewiduje, że wszystkie osoby wykonujące działalność w trasie w zakresie
transportu drogowego, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, poprawy zdrowia i bezpieczeństwa
kierowców oraz zapobiegania pogorszenia konkurencji, określa minimalne
wymagania dotyczące regulacji czasu pracy dla wszystkich osób wykonujących
ruchomą działalność w zakresie transportu drogowego.
Uzupełnia również przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 ustanawiającego
wspólne zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku
kierowców.
W szczególności zawiera następujące przepisy ogólne:
^ Definicje czasu pracy, czasów dyspozycyjności, miejsca pracy, pracownika
mobilnego, kierowcy prowadzącego działalność na własny rachunek,
pracy tygodniowej, nocnej;
^ Maksymalny tydzień pracy: 48 godzin można wydłużyć do 60 godzin,
pod warunkiem, że nie przekracza on średnio 48 godzin tygodniowo w
dowolnym 4-miesięcznym okresie;
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^ Przerwy: nie więcej niż 6 godzin nieprzerwanej pracy bez przerwy (co
najmniej 30 minut w przypadku 6 do 9 godzin pracy dziennie);
^ Czas przerwy: Przepisy Rozporządzenia (WE) 561/2006 pozostają w
mocy;
^ Praca w nocy: nie pracować dłużej niż 10 godzin w dowolnym okresie
24-godzinnym, gdy obowiązuje nocna zmiana.
Zasady dotyczące czasu pracy obowiązują wszystkich kierowców, w tym
prowadzących działalność na własny rachunek, od 23 marca 2009 r.13.
W odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa, zmieniająca
dyrektywę 2006/22/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 oraz określająca
szczegółowe przepisy dotyczące dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/
UE w sprawie przydzielania kierowców w sektorze transportu drogowego ,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca
2020 r. Ogólnym celem tej dyrektywy jest zapewnienie odpowiednich warunków
pracy i ochrony socjalnej dla kierowców, a także korzystnych warunków pracy i
uczciwej konkurencji dla przewoźników drogowych.
W rzeczywistości za pomocą tej dyrektywy naturalnie podkreśla się podjęcie
wszelkich niezbędnych środków w celu stworzenia bezpiecznego, wydajnego
i prawdziwie odpowiedzialnego społecznie sektora transportu drogowego w
UE. Dyrektywa podkreśla znaczenie odpowiednich warunków pracy wraz z
korzystnymi warunkami pracy oraz ochroną socjalną kierowców, a także ma na
celu zapewnienie uczciwej konkurencji dla wszystkich przewoźników drogowych.

3.a.3. Pakiet mobilności UE
Pakiet mobilności UE to nie tylko pojedynczy akt prawny. W lipcu 2020 r. Pakiet
Mobilności 1, składający się z 3 oddzielnych pakietów, został zaakceptowany
w Parlamencie Europejskim i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Składa się on ze zmian dokonanych w trzech obecnie obowiązujących
odrębnych aktach prawnych.
Zmiany: Dotyczy przepisów pracy kierowców, przepisów dotyczących tachografów
i przepisów dotyczących kabotażu. Generalną zasadą wprowadzonych zmian jest
zapobieganie nieuczciwej konkurencji tworzonej przez „Firmy Skrzynkowych”,
ograniczenie systematycznego kabotażu oraz zapobieganie firmom organizującym
13

European Commission, Working time, 2021.
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kierowców bez sprowadzania pojazdów nawet do centrum. Z tego powodu UE
dąży do tego, aby takie pojazdy były zwracane w określonym czasie, zarówno w
celu konserwacji pojazdów, jak i ułatwienia kontroli. Rozporządzenie (WE) nr
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, UE,
która wprowadziła równoległy warunek „powrotu do domu/kraju”, wymaga
obowązkowego powrótu kierowcy do swojego kraju przynajmniej raz na 4
tygodnie, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85. Regulacja kabotażu w żaden
sposób nie wiąże Turcji; ponieważ pojazdy zarejestrowane w Turcji nie mogą
wykonywać przewozu kabotażowego w obrębie państw członkowskich.
Jednak Turcja znajduje się w odrębnej pozycji od innych krajów AETR, nawet
w przeciwieństwie do innych krajów spoza UE jest w unii celnej od 1995
roku(Umowa między UE a Turcją, która wymaga ułatwień, nawet jeśli przepływ
towarów (w tym transport) nie został zliberalizowany). Chociaż istnieje proces
harmonizacji ustawodawstwa w ramach negocjacji pełnego członkostwa
(chociaż został on obecnie wstrzymany), większość ustawodawstwa została już
zharmonizowana.
Dlatego są oczekiwania, że te zmiany, które dotyczą tureckiego sektora
transportowego tylko w kontekście „kar nakładanych na naszych kierowców
za spędzanie tygodniowych okresów odpoczynku w kabinie pojazdu”, zwiększą
swoje oddziaływanie w najbliższej przyszłości.
W wyniku trwających negocjacji między UE a Organizacją Narodów
Zjednoczonych, jak i kiedy kraje AETR i Turcja zostaną dotknięte tymi zmianami,
zależy od odzwierciedlenia tych zmian, które obowiązują w prawodawstwie UE,
w „prawodawstwie AETR” do której stroną jest również Turcja.
Rozpoczęła się ogólnounijna analiza wpływu, uznając, że wymuszenie powrotu do
kraju członkowskiego spowodowałoby nieefektywność systemu, zaszkodziłoby
transportowi kombinowanemu i zwiększyłoby zanieczyszczenie środowiska.
Zgodnie z tą analizą wpływu, Komisja Europejska mogłaby zaproponować
zmianę przepisu lub elastyczność wdrożenia (na przykład kierowca może wybrać
swój tygodniowy odpoczynek lub miejsce odpoczynku pod koniec trzeciego
tygodnia).
Oprócz rozporządzenia „Kabotaż”, które nie wiąże bezpośrednio Turcji, ale może
mieć wpływ w przyszłości, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że poniższe
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kwestie nie zostaną uwzględnione w umowie AETR, ponieważ stanowią one
poważne ryzyko dla naszej branży:
^ Kierowcy muszą wrócić do swojego kraju w ciągu 4 tygodni,
^ Pojazdy muszą wrócić do kraju rejestracji po upływie 8 tygodni (kabotaż),
^ Kierowca musi opuścić ten kraj po 4 przewozach krajowych w ciągu 7
dni w kraju innym niż jego kraj i wrócić 4 dni później (kabotaż)
^ Kontraktem AETR objęte są pojazdy przewożące ponad 2,5 tony
transportu międzynarodowego; tachografy i kierowcy muszą pracować
zgodnie z przepisami AETR.
Należy rozważyć dalsze usprawnienia, w tym nie wliczanie czasu oczekiwania
na przejściach granicznych do „czasu jazdy”. Ponadto zmiany, które można
zasugerować w poniższych tematach, przyniosą korzyści sektorowi.
■ Liczenie czasu spędzonego w pociągu/promie na odpoczynki dobowe i
tygodniowe.
■ Możliwość wydłużenia przez kierowcę dziennego, tygodniowego czasu
prowadzenia pojazdu o 1-2 godziny.
■ Można odbyć dwa skrócone tygodniowe odpoczynki pod rząd. Zauważa się,
że UE nie będzie już zezwalać na spędzanie w pojeździe okresów odpoczynku
trwających co najmniej 45 godzin tygodniowo.
Transport drogowy stanowi około 75% śródlądowego transportu towarowego w
UE (Eurostat). Jednak miejsca odpoczynku kierowców są niewystarczające, a przy
obecnym zapotrzebowaniu na 100 000 nowych miejsc parkingowych większość
z nich pilnie wymaga remontu, ponieważ zakaz regularnego tygodniowego
odpoczynku w kabinie samochodu został rozszerzony w całej UE.
Kolejną ważną zmianą, jaką wnosi Pakiet Mobilności 1 (MP1), jest organizacja
odpoczynku tygodniowego. Chociaż kierowcy mogą teraz odbyć dwa skrócone
odpoczynki tygodniowe z rzędu, wyjaśniono, że normalnych tygodniowych
odpoczynków nie można spędzać w pojeździe. Nowy Pakiet Mobilności 1 wszedł
w życie bez żadnych przepisów wykonawczych dotyczących wagi naruszeń.
Zwiększa to ryzyko różnych interpretacji przepisów przez państwa członkowskie.
Może to również prowadzić do nadużyć kontroli i nieproporcjonalnie wysokich
grzywien w przypadkach takich jak kontrole zakazu regularnego tygodniowego
odpoczynku w kabinie.
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Potrzebne są dalsze analizy w celu wprowadzenia propozycji redystrybucji
okresów odpoczynku, wymogu wychodzenia z kabiny podczas długich przerw, a
także zwrotu kosztów przez pracodawców. Wykonalność tej propozycji wymaga
dalszej analizy. Nowe przepisy dotyczące pojazdów z podwójną załogą precyzują,
gdzie drugi kierowca może odpocząć. Jeśli kierowca nie prowadzi samochodu,
przerwę może spędzić w pojeździe. To jest pragmatyczna i pozytywna propozycja.
„Klauzula powrotu do domu” w przepisach dotyczących czasu prowadzenia
pojazdu i odpoczynku zapewnia bardzo potrzebną elastyczność i zapewnia lepsze
życie w domu dla pracowników.

3.a.4. Tachografy cyfrowe drugiej generacji V1 i V2:
Jeśli chodzi o transport drogowy między krajami UE i AETR, trwające przejście krajów
AETR na tachografy cyfrowe drugiej generacji oraz zmieniające rozporządzenie
Rady (EWG) 3821/85 i (WE) 2135/98 oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
3820/85 w sprawie harmonizacji ustawodawstwa socjalnego, planowane jest
włączenie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 15 marca 2006 r. do Konwencji AETR. Nie mamy jasnych informacji na temat
cech technicznych tachografów cyfrowych drugiej generacji, nie uważamy, że kraje
AETR mogą mieć coś do powiedzenia, ponieważ ta technologia jest całkowicie
pod kontrolą UE i jest dostosowana zgodnie z prawodawstwem UE, a homologacja
typu jest udzielana przez UE instytucje.
TOBB i UND monitorują czas przejścia na tachografy cyfrowe drugiej generacji,
jak to się stanie oraz przejście z tachografów analogowych, cyfrowych i
tachografów cyfrowych drugiej generacji V1 na tachografy cyfrowe V2 drugiej
generacji za pośrednictwem IRU. Do 2034 r. należy zyskać czas na wymianę
tachografów analogowych, cyfrowych I generacji i cyfrowych V1 II generacji na
tachografy cyfrowe V2 II generacji. Po 2033 lub 2034 roku nie ma powodu, bo
nawet tachograf cyfrowy V1 drugiej generacji montowany w 2019 roku będzie
musiał wymienić klucze bezpieczeństwa i stać się bezużyteczny.
Dlatego należy podkreślić, że wybór tachografu cyfrowego II generacji V1 lub V2
przy przejściu na AETR powinien obejmować:
■ Data przejścia krajów AETR na tachografy cyfrowe drugiej generacji to
prawdopodobnie październik 2025 r. Producenci pojazdów z krajów UE
zaczną montować w swoich pojazdach tachografy cyfrowe V2 drugiej
generacji od 2023 r.
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■ W związku z przejściem Turcji na tachografy cyfrowe drugiej generacji
w transporcie międzynarodowym w ramach AETR, kupowane przez nas
pojazdy będą wyposażone w tachografy cyfrowe drugiej generacji.
■ Jednak w tej kwestii powinien być wybór.

3 b) Ocena ustawodawstwa tureckiego
Nie osiągnięto postępów w negocjacjach dotyczących wdrożenia tachografu
cyfrowego drugiej generacji do Europejskiej Umowy o Pracy Załóg Pojazdów
w Międzynarodowym Transporcie Drogowym (AETR) obejmującej Turcję.
Ponadto tachograf cyfrowy drugiej generacji jest obowiązkowy od 15 czerwca
2019 r. dla pojazdów zarejestrowanych w UE na podstawie rozporządzenia (UE)
nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. Opóźnienia w porozumieniu AETR nie
tylko uniemożliwią Turcji pełne spełnienie norm UE w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, ale także będą stanowić wyzwanie dla producentów pojazdów
z siedzibą w Turcji. Ponieważ będą musieli znaleźć sposób na zamontowanie
tachografów cyfrowych drugiej generacji w swoich pojazdach zorientowanych
na UE, zanim zostaną wprowadzone na rynek.
Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie harmonizacji i przyjęcia dorobku
prawnego UE opublikowanego w 2008 r. w sprawie tachografów. Zgodnie z
decyzją przyjęto następujący kalendarz adaptacji;
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Dorobek UE
561/2006/WE
(Harmonizacja niektórych
przepisów socjalnych
związanych z drogami)
2006/22/WE

Projekt
dorobku
tureckiego
Przepisy
dotyczące
tygodniowych
niepodzielnych
dni roboczych

Zakres

Instytucja
odpowiedzialna

Data wydania

Czas pracy
i postoju
kierowców

Ministerstwo Pracy po 2011r.
i Ubezpieczeń
Społecznych

92/6/EWG(2002/85/WE)
Ruch drogowy i
(Instalowanie i używanie rozporządzenie
urządzeń ograniczających nr 2918
prędkość w niektórych
pojazdach)

Ograniczniki
prędkości

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

2009 (-)Zgodność z
92/94/WE. Ograniczenia
prędkości dla M2, M3,
N2 i N3 są ustawione
w RTR. Regulamin
usług, który ma zostać
opublikowany przez
Ministerstwo Przemysłu
i Technologii.

3821/85/EWG
(rozporządzenie w
sprawie tachografów w
transporcie drogowym)

Rozporządzenie
dotyczące
tachografów

System
tachografów
cyfrowych

Ministerstwo
Przemysłu i
Handlu

2010 (+/-)
(Zapowiedziano
tachografy, które
można wykorzystać w
transporcie drogowym)

2000/30/WE
(Rozporządzenie
w sprawie kontroli
drogowych dotyczące
przydatności pojazdów
użytkowych do ruchu
drogowego, obejmuje
kontrole tachografów)

Inspekcje
drogowe

Przeglądy
techniczne
pojazdów
użytkowych

Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych
oraz Ministerstwo
Transportu i
Infrastruktury

po 2011r. (-)

*(-) Zakończony
*(+/-) Zakończony

Zgodnie z umową AETR tachografy cyfrowe muszą być instalowane w nowo
zarejestrowanych pojazdach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym
po 16 czerwca 2010 roku. Z tego względu regulacje zawarte w umowie
AETR powinny zostać włączone do prawa pracy przez Ministerstwo Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych, a badanie to nie zostało dotychczas przeprowadzone.
W zakresie harmonizacji z umową AETR oraz dorobkiem UE Ministerstwo
Transportu i Infrastruktury będzie koordynować prace nad stworzeniem i
wdrożeniem systemu tachografów cyfrowych, określone decyzją podjętą na
posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4.1.2010 r. . Za pomocą odpisu o numerze
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212-718 określono główne działania na rzecz wdrożenia tachografu cyfrowego
jako zintegrowanego systemu oraz podziału obowiązków między ministerstwami
(załącznik 1}). Obowiązki określone w transkrypcie zostały powtórzone w
opracowaniach legislacyjnych w decyzji Rady Ministrów opublikowanej w
2008 roku. W przeciwieństwie do krajów UE i innych krajów AETR, jedną z
kwestii, które należy tutaj wziąć pod uwagę, jest objęcie tachografów i urządzeń
ograniczników prędkości zakresem ustawy o środkach i dostosowaniach z 2006
roku. Na tej podstawie Ministerstwo Przemysłu i Technologii opublikowało
rozporządzenie dotyczące kontroli i stemplowania urządzeń do tachografów w
Dzienniku Urzędowym z dnia 12 stycznia 2012 r. pod numerem 28171. Wraz
z nowelizacją wprowadzoną w niniejszym rozporządzeniu wprowadzono
obowiązek korzystania z tachografów cyfrowych dla nowo rejestrowanych
pojazdów eksploatowanych w przewozach krajowych po 30 czerwca 2014
r. Ponadto, zgodnie z poniższym kalendarzem, przewidziano zastąpienie
tachografów analogowych i elektronicznych (produkcja krajowa i homologacja
typu UE) tachografami cyfrowymi w pojazdach eksploatowanych w transporcie
krajowym od 1996 roku.
a) modele pojazdów 1996-1998, do 30.06.2016.
b) modele pojazdów 1999-2001, do 31.12.2016.
c) modele pojazdów 2002-2004, do 31.12.2017.
d) modele pojazdów 2005-2007, do 31.12.2018r.
e) modele pojazdów 2008 i nowsze, do 10.07.2020.
Jednak ze względu na dużą liczbę pojazdów w ostatniej fazie procesu
transformacji, która powinna zakończyć się do 10.07.2020 r., zmianę ostatnich
dni, zagęszczenie jakie może wystąpić w autoryzowanych służbach oraz epidemię
COVID-19, proces został ponownie zweryfikowany, przeprowadzono niezbędne
konsultacje z odpowiednimi ministerstwami, a wspomniany punkt d, określający
w kalendarzu datę ostatniego etapu pojazdów, został zrewidowany wraz z
poprawką z dnia 4 lipca 2020 r.
d) Modele 2008 i nowsze, przed pierwszą inspekcją pojazdu po 1.10.2020.
Zgodnie z tą zmianą, aby przejść na tachograf cyfrowy w modelach pojazdów
2008 i nowszych, wymagany jest warunek przejściowy dla każdego pojazdu do
daty pierwszej kontroli pojazdu po 1.10.2020, a pojazdy objęte zakresem muszą
zostać przekonwertowane na tachograf cyfrowy.
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Wraz z rozporządzeniem dotyczącym kontroli i stemplowania urządzeń do
tachografów opublikowanym w Dzienniku Urzędowym w dniu 12 stycznia 2012
r., od 2014 r. korzystanie z tachografów cyfrowych stało się obowiązkowe dla
nowo zarejestrowanych pojazdów.
W pierwszym etapie we wspomnianych przepisach stwierdza się, że obowiązek
wymiany tachografów analogowych i elektronicznych modeli pojazdów z
roku 2008 i wyższych na tachografy cyfrowe powinien nastąpić do 10.07.2020.
Po dyskusjach z niezbędnymi ministerstwami decyzja została przełożona na
późniejszy termin.
Ministerstwo Przemysłu i Technologii Republiki Turcji wymieniło powody
decyzji o przedłużeniu tego okresu w następujący sposób: duża liczba pojazdów
na ostatnim etapie procesu transformacji, epidemia Covid-19 i potencjalne
niebezpieczeństwo zatoru może wystąpić w autoryzowanych serwisach.
W związku z sytuacją, o której mowa w Rozporządzeniu o transporcie drogowym
z dnia 21.11.2020 r. Ministerstwo Przemysłu i Technologii poinformowało, że
w wyniku niezbędnych negocjacji z innymi resortami przełożono okres dla
pojazdów ostatniego etapu na „pierwszy przegląd pojazdu po 01.10.2020”.
Kolejna godna uwagi kwestia; Chociaż w umowie AETR, prawodawstwie unijnym
lub krajowym nie ma przepisu nakazującego wymianę tachografów analogowych
w pojazdach zarejestrowanych przed 16 czerwca 2010 r. Ministerstwo Przemysłu
i Technologii oraz Ministerstwo Transportu podjęły decyzję o wymianie
tachografów analogowych w pojazdach o których mowa na tachografy cyfrowe.
Wykazali wolę poprzez takie środki, jak nie przeprowadzanie kontroli, nie
przeprowadzanie kontroli pojazdów.
Zgodnie z umową AETR oraz przepisami unijnymi, przeglądy tachografów
przeprowadzane są w formie oględzin w siedzibie firmy i kontroli drogowej. Nie ma
kontroli w postaci comiesięcznego przesyłania danych do określonych organów
i sprawdzania ich z danymi cyfrowymi. Ponieważ zarówno ustawodawstwo, jak i
technologia tachografów nie są do tego odpowiednie. Firmy i kierowcy prowadzą
wiele ewidencji ręcznie. Zapisy te powinny być również brane pod uwagę podczas
audytów.
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3.b.1. Pobieranie, przechowywanie i przesyłanie danych z
tachografów cyfrowych do Związku Izb i Giełd Towarowych Turcji
(TOBB):
Związek Izb i Giełd Towarowych Turcji, aby zapewnić solidną koordynację
między różnymi oficjalnymi i nieformalnymi zainteresowanymi stronami, a także
by wypełniać zadania techniczne, administracyjne i organizacyjne, za inicjatywą
Ministerstwa Transportu i Łączności w sprawie Systemu Tachografów Cyfrowych
z lutego 2010 r., jako kandydat do tureckiego organu krajowego (TR-A) odegrał
ważną rolę w procesie wdrożenia tachografu cyfrowego uruchomionego w Turcji..
W tym kontekście Związek Izb i Giełd Towarowych Turcji, który jest również
członkiem IRU, oraz Związek Izb i Giełd Towarowych Turcji, który jest
gwarantem i organizatorem karnetów TIR dla Turcji, przejęły obowiązki
wydawcy karty (CIA), urzędu certyfikacji (CA) i organizacji personalizacji kart ,
z protokołem podpisanym 16 kwietnia 2010 r. W związku z powyższym Związek
Izb i Giełd Towarowych Turcji zadeklarował pełne zaangażowanie w rejestrację i
zatwierdzanie wniosków, wydawanie certyfikatów cyfrowych dla zatwierdzonych
wniosków, elektroniczną i fizyczną personalizację kart do tachografów oraz
dostawę danych kart do tachografów.
Jednak aktualna nowelizacja przepisu Rozporządzenia o transporcie drogowym
„Obowiązek pobierania danych z tachografów cyfrowych i przesyłania ich do
organu wydającego karty określonego przez Ministerstwo” jest następująca;
1. Posiadacze świadectwa autoryzacji są zobowiązani do archiwizacji i pobierania
danych w zespołach tachografów cyfrowych swoich pojazdów, które są wymagane
do korzystania z tachografów cyfrowych i są zarejestrowane w dokumencie pojazdu
wraz z dołączonym do świadectwa dopuszczenia, w środowisku elektronicznym w
okresach kwartalnych od daty wprowadzenia pojazdów na drogę.
2. Dane określone w artykule pierwszym należy przesłać do organu wydającego
kartę określonego przez Ministerstwo do końca następnego miesiąca.
3. Jeżeli dane te nie zostaną przesłane do organu wydającego kartę, kara „2
ostrzeżenie” nie będzie stosowana do 01.01.2024.
Zgodnie z umową AETR i równoważnymi przepisami UE, organ wydający kartę
jest zobowiązany do przechowywania informacji o rozprowadzanych kartach
do tachografów (posiadacz karty, numer karty, ilość kart, status odnowienia z
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powodu utraty lub nieprawidłowego działania itp.) w bazie danych i udostępnianie
z organami nadzorczymi. Ta pozycja nie jest jeszcze gotowa.
W rzeczywistości nie ma przepisu prawnego, który nakładałby obowiązek przejścia
na tachografy cyfrowe pojazdów z tachografami analogowymi, zarejestrowanych
przed 16 czerwca 2010 r., pracujących w przewozach międzynarodowych.
Oczekuje się jednak, że właściciele pojazdów zastąpią tachografy analogowe
tych pojazdów tachografami cyfrowymi. W związku z tym, firmy zajmujące się
transportem międzynarodowym mogą skierować tę sprawę do sądu.
Pojazdy poruszające się w transporcie międzynarodowym, które muszą być
wyposażone w zarejestrowany tachograf po 16 czerwca 2010 r., pojazdy,
które muszą być wyposażone w tachograf po 16 czerwca 2010 r. oraz pojazdy
poruszające się w transporcie krajowym i wymagające tachografu po 30 czerwca
2014 r. są prawnie zobowiązane korzystać z tachografu cyfrowego. Ponadto,
począwszy od modeli z 1996 roku, tachografy analogowe i elektroniczne
instalowane w pojazdach eksploatowanych w transporcie krajowym zostaną
zastąpione tachografami cyfrowymi. W związku z tym modele z 2007 r. i
wcześniejsze pojazdy muszą mieć zainstalowany tachograf cyfrowy do 10 lipca
2020 r. Obowiązkowe jest zainstalowanie tachografu cyfrowego przed pierwszym
przeglądem pojazdu po październiku 2020 roku w modelach 2008 i wyższych, w
przeciwnym razie pojazd nie przejdzie kontroli. Teoretycznie przewiduje się, że
ostatni pojazd zostanie wyposażony w tachograf cyfrowy w październiku 2021 r.,
o ile nie nastąpi nowa zmiana legislacyjna.
Ponadto, jeśli dane nie zostaną przesłane do Związku Izb i Giełd Towarowych
Turcji, kara w postaci punktów ostrzegawczych nie zostanie nałożona do 1
stycznia 2024 r. Obowiązek pobierania danych z tachografu i karty kierowcy
oraz przechowywania ich przez 12 miesięcy rozpoczął się 16 czerwca 2010 r. dla
posiadaczy pojazdów transportu międzynarodowego oraz 30 czerwca 2014 r. dla
posiadaczy pojazdów transportu krajowego i nie uległ zmianie w tym zakresie.

3 c) Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
Co niezwykłe, jeśli chodzi o porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w tym
obszarze, jest to, że w przeciwieństwie do UE, obowiązkowe przejście na tachograf
cyfrowy w Turcji dotyczyło pojazdów wyprodukowanych przed 2010 r. W tym
sensie można powiedzieć, że praktyka w tym zakresie w Turcji jest bardziej
rygorystyczna niż w państwach członkowskich UE.
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W Turcji tachografy podlegają tym samym przepisom w zakresie pomiaru i
regulacji. To samo naruszenie może być karane inaczej na mocy przepisów
dotyczących tachografów, a inaczej na mocy przepisów dotyczących pomiarów i
regulacji. W ten sposób, tworzy złożoność. Godziny pracy kierowców AETR/EU
i kierowców pracujących w transporcie krajowym w Turcji różnią się od siebie.
Nie została zakończona harmonizacja godzin pracy, która powinna była nastąpić
w latach 2011-2012. Tachografy cyfrowe są programowane zgodnie z godzinami
pracy kierowców AETR/AB. Sytuacja ta stwarza problemy dla kierowców i firm
pracujących w transporcie krajowym w zakresie wykorzystania tachografów oraz
kontrolujących go zespołów kontroli ruchu.
Przepisy dotyczące kontroli drogowych i inspekcji są niewystarczające pod
względem nadzoru w normach UE. Rozporządzenie w sprawie audytu 2000/30/
EWG, które powinno zostać przygotowane w 2011 r., nie zostało jeszcze
przygotowane. Nie ma urządzeń do pobierania danych i oprogramowania do
analizy, które mogłyby być wykorzystywane przez zespoły kontroli ruchu podczas
kontroli tachografów cyfrowych i nie jest jasne, kiedy zostaną one zakończone.

3 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
Celem UE jest zapewnienie wysokiego poziomu standardów gospodarczych i
społecznych dla pracowników sektora transportu drogowego. W tym kontekście
uchwaliła i wdrożyła szeroką gamę przepisów, aby zapewnić wysoki poziom
ochrony socjalnej, a jednocześnie korzystać z nowoczesnego sprzętu, jakim
dysponują przewoźnicy. Jeśli chodzi o władze tureckie, harmonizacja ich
ustawodawstwa w tym zakresie w ramach toczących się negocjacji akcesyjnych
z UE jest ich stałym celem i niestrudzenie dążą do pełnej harmonizacji z
ustawodawstwem UE w tym obszarze, a także gdziekolwiek indziej.

3 e) Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Przepisy dotyczące użytkowania tachografów i urządzeń ograniczających prędkość w Turcji reguluje rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Przemysłu i
Technologii pod nagłówkiem „Pomiary i regulacja”. Z drugiej strony za ustawodawstwo dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku odpowiada Ministerstwo Pracy; Za ustawodawstwo dotyczące kontroli odpowiada Ministerstwo
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Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, natomiast
usługi techniczne tachografów są regulowane przez Ministerstwo Przemysłu i
Technologii (w tym homologacje typu i akredytację służb technicznych itp.). Tak
różne obowiązki należy rozwiązać pod kątem wdrożenia solidnego i skutecznego
środowiska operacyjnego dla przewoźników drogowych i kierowców zawodowych oraz harmonizacji z dorobkiem prawnym UE, ponieważ (rozmieszczenie
obowiązków) nie dotyczy to państw członkowskich UE14.
Ponadto obowiązek używania tachografów analogowych zatwierdzonych przez
UE w Turcji w przypadku pojazdów zarejestrowanych przed 16 czerwca 2010
r. nie jest w pełni zgodny z prawodawstwem UE wymagającym wymiany tachografów analogowych zainstalowanych przed wdrożeniem obowiązku tachografu cyfrowego w UE;Sytuacja ta staje się obowiązkowa w przypadku tachografu
cyfrowego tylko wtedy, gdy dany pojazd nie działa, gdy zmieniona zostaje tablica rejestracyjna ciężarówki lub gdy pojazd zostaje sprzedany. Jednak tureckie
ustawodawstwo nakazuje nawet pojazdom działającym w kraju (obecnie jest to
obowiązkowe dla pojazdów z pierwszą datą rejestracji po 30 czerwca 2014 r. ,ale
przewiduje się stopniowe zastępowanie tachografów analogowych tachografami
cyfrowymi dla pojazdów wyprodukowanych w 1996 r. i później). Jednak pewne
problemy techniczne związane z całą infrastrukturą systemu (brak wyszkolonego
personelu, problematyczne procedury oceny technicznej na stacjach paliw itp.)
oraz zwiększenie zdolności i zdolności firm transportowych do adaptacji do systemu sprawiają, że rząd turecki musi opracować nowe polityki w tym kierunku,
które muszą być wspierane i kierowane przez UE.

14

50

Informations gathered by courtesy of the International Transporters’ Association (UND).
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4

Warunki
techniczne

Podczas gdy sektor transportu rozwija się wraz z rozwojem technologii, stan
techniczny pojazdów, dróg i tras wykorzystywanych w sektorach transportu
również dostosował się do dzisiejszego świata jako „Zielone i mądrzejsze”
Zarówno UE, jak i Turcja uchwaliły nowe przepisy w różnych dziedzinach
(transport towarów niebezpiecznych, inteligentne systemy transportowe itp.),
które poprawiają warunki techniczne. Zarówno UE, jak i Turcja poczyniły
znaczne postępy, a ścisłe dostosowanie Turcji do dorobku prawnego UE przenosi
sektory obu stron na inny poziom. W tej sekcji zostaną ocenione ulepszenia
wprowadzone w prawodawstwie UE i Turcji w zakresie warunków technicznych.

4. a. Ocena ustawodawstwa UE
4.a.1. Warunki techniczne pojazdów
W 2014 r. UE przyjęła nowy pakiet środków prawnych pod nazwą „Pakiet
Zdatności do Ruchu Drogowego”. Trzy dyrektywy składające się na pakiet
zdatności do ruchu drogowego to dyrektywa 2014/45/UE w sprawie okresowych
badań zdatności do ruchu drogowego, dyrektywa 2014/47/UE w sprawie
drogowych kontroli technicznych pojazdów użytkowych oraz dyrektywa
2014/46/UE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
W odniesieniu do aktywnych systemów bezpieczeństwa rozporządzenie (WE)
nr 78/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów
silnikowych w celu ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników
dróg określa szczegółowe wymagania dotyczące budowy i działania przednich
systemów zabezpieczających w przypadku zderzenia czołowego z innym pojazdem.
Zapewniła, że technologia, która może pomóc w zapobieganiu wypadkom z
udziałem rowerzystów i pieszych, nie podlega tym warunkom. Przewiduje również
instalację homologowanych systemów wspomagania hamulców (BAS).
Wreszcie zmniejszono „martwy punkt”, zwiększając bezpieczeństwo
użytkowników dróg. Dyrektywa 2003/97/WE z dnia 10 listopada 2003 r.
stanowiła, że nowe pojazdy ciężarowe poruszające się w UE muszą być
wyposażone w dodatkowe lusterka wsteczne „martwy punkt” (szerokokątne,
zbliżeniowe i dalekowzroczne). Dyrektywa 2007/38/WE z dnia 11 lipca 2007
r. przewidywała, że istniejące floty samochodów ciężarowych również powinny
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być wyposażone w te urządzenia. Rozporządzenie (WE) 661/2009 z dnia 13
lipca 2009 r. uchylające dyrektywę 2003/97/WE weszło w życie 1 listopada 2014
r. i wprowadziło obowiązek stosowania tego samego typu lusterek wstecznych
dla pojazdów zarejestrowanych poza UE. W 2011 r. Komisja zleciła badanie
wypadków spowodowanych martwym punktem, a w czerwcu 2012 r. ustalono,
że wypadki z udziałem pojazdów ciężkich były przyczyną ponad 1200 zgonów
rocznie, w związku z tym przedstawił swój raport z wdrażania dyrektywy 2007/38/
WE, podkreślając, że należy kontynuować wysiłki na rzecz zapobiegania takim
wypadkom15.

4.a.2. Transport towarów niebezpiecznych
Dyrektywa 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. rozszerzyła zasady zawarte w
„Umowie europejskiej o międzynarodowym przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych” (ADR) o transport śródlądowy. Została on uchylona dyrektywą
2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r., która ustanowiła wspólny system
obejmujący wszystkie aspekty krajowego transportu towarów niebezpiecznych
koleją, żeglugą śródlądową i drogami w UE. Dyrektywa Komisji 2012/45/UE
z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowała go do najnowszej wersji ADR, która jest
aktualizowana co dwa lata. ADR zostało niedawno zmienione decyzją Rady
2018/1485/UE.

4.a.3. Inteligentne systemy transportowe (ITS)
W dniu 16 grudnia 2008 r. Komisja uruchomiła plan działania dotyczący
uruchomienia transportu drogowego ITS16. Ten plan działania został oparty
na szeregu inicjatyw (tj. inicjatywa e-Bezpieczeństwo uruchomiona w 2006
r.) i zidentyfikowano działania priorytetowe. Działająca w tym samym duchu,
dyrektywa 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie transportu drogowego ITS
ma na celu zapewnienie skoordynowanego i spójnego wdrażania usług ITS, które
mogą działać razem w Unii Europejskiej. ITS, obejmuje na przykład automatyczny
tempomat, urządzenia zapobiegające niezamierzonemu opuszczeniu pasa ruchu,
urządzenia ostrzegające o wypadkach oraz automatyczne systemy połączeń
alarmowych w razie wypadku.
15
16
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COM/2012/258 of European Commission of 4.6.2012 on the implementation of Directive 2007/38/EC
on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community.
COM/2008/886 of European Commission of 16.12.2008 on Action Plan for the Deployment of
Intelligent Transport Systems in Europe
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W nadchodzących latach spodziewany jest znaczący rozwój, dzięki cyfryzacji
transportu w ogóle, a ITS w szczególności. W ramach strategii jednolitego rynku
cyfrowego Komisja zamierza dalej wykorzystywać rozwiązania ITS, aby umożliwić
efektywne zarządzanie siecią transportową dla podróżnych i przedsiębiorstw.
Ponadto ITS będą wykorzystywane do usprawnienia podróży i niektórych operacji
i kombinowanych rodzajach transportu. Należy również podkreślić, że Komisja
stara się położyć fundamenty pod rozwiązania ITS nowej generacji, torując drogę
automatyzacji w sektorze transportu poprzez wprowadzenie Kooperatywy-ITS.
Tym samym systemy te umożliwią wydajną wymianę danych za pośrednictwem
technologii bezprzewodowych, umożliwiając pojazdom łączenie się ze sobą,
infrastrukturą drogową i innymi użytkownikami dróg.

4. b. Ocena ustawodawstwa tureckiego
4.b.1 Zgodność z ADR
Turcja została sygnatariuszem Umowy europejskiej o międzynarodowym
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) w dniu 22 lutego 2010
r. Rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia 24 października 2013 r.
pod numerem 28801 w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy.
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 r., ale przewidziano niezbędny
okres przejściowy do 1 stycznia 2012 r. na wdrożenie przepisów dotyczących
oznakowania, etykietowania i pakowania. W przepisach dotyczących pojazdów
i jednostek drogowych dopuszcza się okres przejściowy do 1 stycznia 2013
r. Głównym tego powodem jest to, że sektor transportu krajowego potrzebuje
czasu na dostosowanie swojej obecnej sytuacji do przepisów określonych w
Rozporządzeniu a branża potrzebuje czasu na skonfigurowanie systemu do
pełnego wdrożenia.
ADR jest umową multidyscyplinarną obejmującą różne instytucje, takie jak;
^ Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, właściwy organ odpowiedzialny
za regulowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji ADR,
^ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; odpowiedzialny za kontrole
drogowe,
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^ Ministerstwo Przemysłu i Technologii; Odpowiedzialny za homologację
typu i badania pojazdów drogowych i zbiorników ciśnieniowych,
^ Ministerstwo Środowiska, Urbanizacji i Zmian Klimatu jest
odpowiedzialne za usuwanie towarów niebezpiecznych, instrukcje
bezpieczeństwa i formularze.
^ Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa
odpowiedzialne za substancje toksyczne i zakaźne (klasa 6)
^ TENMAK, Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych; Substancje
radioaktywne (klasa 7).
Generalna Dyrekcja Dróg, która jest instytucją upoważnioną przy Ministerstwie
Transportu, zainicjowała niezbędne procedury dotyczące podziału
odpowiedzialności między odpowiednimi interesariuszami. Odbyły się spotkania
robocze pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami publicznymi, a projekt
rozporządzenia był dyskutowany na konferencjach odbywających się w latach
2006-2010. Przeprowadzono ankietę w celu zidentyfikowania odpowiednich
interesariuszy i obszarów odpowiedzialności. 20 marca 2008 r. w Stambule odbył
się I Szczyt Towarów Niebezpiecznych z udziałem wszystkich odpowiednich
instytucji publicznych, interesariuszy i organizacji pozarządowych. W tym okresie
uzyskano wsparcie techniczne w ramach projektów finansowanych przez UE
(Service, Twinning i TAIEX). Aby uwzględnić potrzeby interesariuszy i podnieść
świadomość, utworzono Platformę Transportu Towarów Niebezpiecznych
(platforma organizacji pozarządowych w ramach Związeku Izb i Giełd
Towarowych Turcji i wspierana przez UND).
Odpowiedni proces usprawniania szkoleń kierowców obejmuje;
^ Zatwierdzanie ośrodków/kursów szkoleniowych
^ Przygotowanie zestawów pytań
^ Ocena kandydatów
^ Certyfikat Generalnej Dyrekcji Transportu Lądowego i Uniwersytetu
Gazi.
W Ministerstwie Transportu i Infrastruktury utworzono nowy specjalny
departament. W tym zakresie „Dyrekcja Generalna ds. Regulacji Usług
Transportowych” zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych wszystkimi
rodzajami transportu, czyli regulacją, monitorowaniem i nadzorem nad
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przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym, kolejowym,
lotniczym, morskim i śródlądowych dróg wodnych w ramach jednej jednostki.
Działania organu krajowego dotyczące niezbędnych dodatkowych przepisów
krajowych i przepisów administracyjnych obejmują:
^ Identyfikacja i organizacja właściwych organów
^ Stałe kompetencje właściwych organów
^ Przepisy dotyczące egzekucji i grzywien
^ Przeszkoleni komornicy
^ Procedury zatwierdzania, badania i okresowej kontroli pojazdów, cystern
i opakowań
^ Procedury dotyczące zwolnień
^ Ścisła współpraca między uczestnikami a władzami
^ Prawodawstwo doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych
(TMGD)
^ Przenośne urządzenia ciśnieniowe (TBE) — obecnie dostępne
^ Identyfikacja tras i parkingów.
^ Jasno uregulowane prawodawstwo, najlepiej prawo dla wszystkich
rodzajów transportu.
Wraz z nowymi praktykami na poziomie międzynarodowym, odnowienie
przepisów stało się koniecznością, a nowe „Rozporządzenie w sprawie transportu
drogowego towarów niebezpiecznych” zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym z dnia 24 kwietnia 2019 r. pod numerem 30754.

4.b.2. Międzynarodowe prawo jazdy
Turcja stała się stroną „Konwencji o ruchu drogowym” (UNECE) oraz „Umowy
europejskiej uzupełniającej tę Umowę” w celu zapewnienia, że prawa jazdy są
zgodne z normami UE, a niezbędne zmiany zostały wprowadzone w Prawie
o ruchu drogowym nr. 2918 i Rozporządzenia o Ruchu Drogowym17. Proces
17

TRT DIW ECON: the Consulting Company of DIW Berlin, Study on the economic impact of an
agreement between the EU and the Republic of Türkiye, 14 October 2014, https://ec.europa.eu/
transport/sites/default/files/icf-eu-Türkiye-road-freight-liberalisation-final-report.pdf
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dystrybucji prawa jazdy zgodny z wymogami UE został oficjalnie uruchomiony
w 2016 roku.

4.b.3. Regulamin eksploatacji tunelu
Rozporządzenie w sprawie eksploatacji tuneli zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym z dnia 4 sierpnia 2015 r. pod numerem 29435 w sprawie minimalnych
warunków bezpieczeństwa w tunelach zgodnie z prawodawstwem UE. Podobnie
rozporządzenie w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury
drogowej, przygotowane zgodnie z przepisami unijnymi, zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym z dnia 21 października 2018 r. pod numerem 30572.

4.b.4. Standardy znaków drogowych
W 2020 r. Turecka Generalna Dyrekcja Dróg wdrożyła nowe wytyczne dotyczące
norm dotyczących znaków drogowych zgodnie z „Konwencją wiedeńską o
znakach i sygnałach drogowych” oraz „Europejską konwencją o znakach i
znakach drogowych z 1968 r. uzupełniająca Konwencję o dodatkowych znakach
drogowych i protokół do Traktatu Europejskiego”. Projektowanie i stosowanie
znaków drogowych oraz ww. podstawowe zasady zawarte są w przewodniku,
których przestrzeganie jest obligatoryjne na wszystkich drogach otwartych dla
ruchu pojazdów.
Przewodnik zawiera pięć podstawowych zasad:
1. Nie można używać znaków niezgodnych z normami.
2. Należy zapewnić właściwe używanie znaków i sygnałów oraz zapobiegać
ich niepotrzebnemu używaniu.
3. Znaki i sygnały należy ustawić i rozmieścić zgodnie z wymogami dnia i
nocy.
4. Znaki i sygnały drogowe powinny być przygotowane dla wszystkich, nie
tylko tych, którzy znają drogę.
5. Organizacje odpowiedzialne za umieszczanie znaków drogowych i
sygnałów muszą stosować się do instrukcji zawartych w przewodniku.

4.b.5. Regulacja masy i wymiarów pojazdu
Rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
661/2009 w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu mas i wymiarów
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pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., rozporządzenie w sprawie masy i wymiarów
pojazdu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia 12 października
2013 r. pod numerem 28793”.

4.b.6. Transport towarów niebezpiecznych
Przepisy wykonawcze dotyczące drogowego przewozu towarów niebezpiecznych
zostały zmienione w kwietniu w celu dalszego dostosowania do dorobku prawnego
UE. Zwiększono możliwości kierowców ciężarówek w zakresie kompetencji
zawodowych oraz badania i certyfikacji pojazdów przewożących towary
niebezpieczne. Zmienione przepisy dotyczące ruchu drogowego dostosowują
wymagania dotyczące formatu prawa jazdy do przepisów UE na okres pięciu
lat. W kwietniu weszło w życie rozporządzenie w sprawie kontroli technicznej
infrastruktury drogowej i pojazdów przewożących towary niebezpieczne18.
Stopniowe wycofywanie starych pojazdów użytkowych wykorzystywanych
w transporcie pasażerskim/towarowym wyprodukowanych przed 1990 r. jest
kontynuowane z zachętami podatkowymi. Do tej pory 118.557 pojazdów
mechanicznych zostało wycofanych z rynku przed 1990 rokiem. Nastąpił znaczny
wzrost liczby kontroli pojazdów użytkowych w celu zapewnienia zgodności z
przepisami dotyczącymi masy, rozmiarów i innych aspektów19. The gradual
withdrawal from the road of old commercial vehicles used in passenger/goods
transport and manufactured before 1990 has continued through tax incentives. So
far, 118,557 pre-1990 motor vehicles have been withdrawn from the market. There
is a considerable increase in checks on commercial vehicles to ensure compliance
with rules on weight, dimension and other aspects20.

4. c. Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
Sektorowy Program Operacyjny Transportu IPA (SPOT) jest głównym
instrumentem przekazywania wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla
sektora transportu w Turcji w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej
18
19
20

Official Gazette, 24 April 2019, No:30754, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2019/
04/20190424-3.htm
Official Gazette, 24 April 2019, No:30754, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/ 04/
20190424-3.htm
European Commission, Türkiye 2014 Progress Report, Enlargement Strategy and Main Challenges
2014-2015, 8.10.2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014S
C0307&from=BG
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(IPA). Program powstał w dialogu z Komisją Europejską – Generalną Dyrekcją
ds. Rozszerzenia i Delegaturą UE w Ankarze – a także z partnerami społecznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze transportu21.
Jeśli chodzi o techniczne aspekty przepisów dotyczących transportu drogowego,
cele i priorytety są oparte na obecnych strategiach rządu tureckiego i UE.
Najważniejsze z nich to 10. i 11. Narodowy Plan Rozwoju Turcji; Z jednej strony
Strategia Transportu i Komunikacji – Wizja 2023, z drugiej strony Krajowy
Dokument Strategiczny UE, który wyznacza priorytety wsparcia UE dla Turcji w
nadchodzącym okresie.
Ogólnym celem programu na lata 2014-2020 jest przyczynienie się do rozwoju
gospodarczego i społecznego oraz integracji UE w Turcji poprzez konkurencyjny,
dostępny i zrównoważony system transportu zgodny z normami UE.
Priorytety tematyczne programu są zgodne zarówno z krajowymi, jak i unijnymi
ramami polityki:
■ Zwiększenie zrównoważenia i bezpieczeństwa transportu;
■ Zwiększenie efektywności systemu transportowego;
■ Promowanie przejścia od indywidualnego do zrównoważonych, dostępnych
i integracyjnych środków transportu publicznego, zarówno na poziomie
krajowym, jak i miejskim;
■ Stopniowe dostosowywanie tureckiego sektora transportu do dorobku
prawnego UE w dziedzinie transportu, dalszy rozwój zdolności
administracyjnych i ułatwienie dalszej integracji z Jednolitym Europejskim
Obszarem Transportu.
Program obejmuje realizację Strategii i Planu Działań ITS, a także działania
mające na celu wsparcie powiązanych inwestycji krajowych, a także zwiększenie
zrównoważenia i bezpieczeństwa krajowego systemu transportowego oraz dalsze
wsparcie ze strony UE w realizacji Programu w celu dalszego dostosowania do
dorobku prawnego UE i osiągnięcia wspólnych celów związanych z transportem.
Jeśli chodzi o prawodawstwo UE, warunki techniczne transportu drogowego są
dość zaawansowane. Niezwykle ważne jest, aby UE dalej rozwijała różne aspekty
techniczne różnych typów pojazdów w państwach członkowskich. Prawodawstwo
21
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tureckie również wykazało ogromną innowacyjność i kreatywność w tej
dziedzinie i nadal jest w pełni zgodne z prawodawstwem UE. W tym kontekście
konieczne jest dalsze opracowywanie nowych propozycji mających na celu
poprawę warunków technicznych w tym obszarze

4 d) Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
Dzięki umowie o unii celnej transport turecki stał się konkurencyjną i ważną
trasą połączenia UE z Azją i Bliskim Wschodem, a od początku XXI wieku
Turcja dokładała wszelkich starań, aby dostosować się do dorobku prawnego UE.
Dostosowanie do norm dotyczących znaków drogowych, zarządzania tunelami,
prawa jazdy i innych przepisów skupia się na bardziej ujednoliconym modelu
wokół zasady „droga dla wszystkich”.

4. e. Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Niezwykle ważne jest, aby obecne pozytywne zmiany i ewolucja w zakresie
kryteriów technicznych w państwach członkowskich UE były nadal skrupulatnie
śledzone na tureckim poziomie legislacyjnym. Dostosowanie Turcji w tej
dziedzinie jest już dość zaawansowane i oczekuje się, że będzie się dalej rozwijać
w nadchodzących latach.
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5

Bezpieczeństwo
na drodze

Według danych WHO w wyniku wypadków drogowych co roku umiera około
1,3 miliona osób22. Od 20 do 50 milionów więcej ludzi doznaje urazów innych niż
śmiertelne, a wiele z nich staje się niepełnosprawnymi w wyniku odniesionych
obrażeń. Wypadki drogowe powodują znaczne straty ekonomiczne dla jednostek,
ich rodzin, społeczności i narodów jako całości. Straty te są spowodowane
utratą produktywności, a także kosztami leczenia osób, które zmarły lub zostały
niepełnosprawne z powodu urazów oraz członków rodziny, którzy potrzebują
czasu wolnego od pracy lub szkoły, aby zaopiekować się rannymi. Wypadki
drogowe kosztują większość krajów 3% ich produktu krajowego brutto.
Zarówno UE, jak i Turcja pracowały nad zmniejszeniem liczby śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych. Zgodnie z rezolucją ONZ 64/255 z 2011 r. mającą na
celu zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków drogowych o 50%, obie strony
opracowały strategiczny plan rozwoju bezpieczniejszych i zrównoważonych
dróg. Mimo to obu stronom nie udało się osiągnąć wyznaczonego w decyzji celu,
a UE i Turcja poczyniły w tym zakresie znaczne postępy.
W tej części raport przeanalizuje dorobek w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego opracowane przez obie strony. Dzięki temu podczas analizy zostaną
dokonane porównania i hipotetyczne zalecenia dotyczące polityki.

5. a. Ocena ustawodawstwa UE
5.a.1. Kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE 2011 – 2020
„Kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” wyznaczają
ramy działań na szczeblu UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej
dekadzie, biorąc pod uwagę, że kompetencje w zakresie polityki bezpieczeństwa
ruchu drogowego są dzielone między UE i państwa członkowskie. Kierunki polityki
wyznaczają strategiczny cel zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych o 50% w latach 2010–2020 oraz zalecają działania w siedmiu obszarach
tematycznych (edukacja i szkolenie kierowców, egzekwowanie przepisów ruchu
drogowego, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, bezpieczniejsze pojazdy,
nowoczesne technologie, urazy i ratownictwo, niechronieni użytkownicy dróg).
22
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Badanie techniczne ukończone na początku 2018 r.21 zaktualizowało niniejszy
przegląd okresowy i przeanalizowało zakres działań realizowanych w okresie
objętym strategią. W badaniu tym zwrócono uwagę na przewidywany wpływ
inicjatyw UE na zaawansowane systemy zapobiegające blokowaniu się hamulców
i transgraniczne egzekwowanie wykroczeń drogowych oraz automatyczny system
połączeń alarmowych (e-Call) dla motocykli. Zwrócono jednak również uwagę,
że wiele działań jest nadal w toku i prawdopodobnie nie przyniosą one większych
skutków przed 2020 r., a wdrażanie na poziomie państw członkowskich jest
zmienne. Podsumowując, badanie wykazało „znaczny zakres dla dalszego
rozwoju unijnych celów bezpieczeństwa ruchu drogowego, celów i strategii
opartej na dowodach” w ramach ogólnego podejścia Bezpiecznego Systemu. W
badaniu zalecono „wyraźne skupienie się na zapobieganiu i ograniczaniu zgonów
i poważnych obrażeń, integracyjne ramy dostarczania i poszerzenie zasięgu w celu
dostosowania do innych celów społecznych w celu zwiększenia przepustowości i
inwestycji w bezpieczeństwo drogowe”. Zalecono również ustalenie nowych celów
pośrednich na drodze do „wizji zerowej” oraz ustanowienie zestawu kluczowych
wskaźników wydajności (KPI) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
poziomie europejskim, w odniesieniu do zapobiegania bezpośredniej śmierci
i poważnym obrażeniom, aby zapewnić koncentrację na strategii reagowania i
realizacji.

5.a.2. Deklaracja z Valletty w sprawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego 2017
Deklaracja podkreśla, co osiągnięto do 2017 r. i co można osiągnąć dzięki
początkowemu oświadczeniu oraz zachęca państwa członkowskie do podjęcia
działań zgodnie z istniejącym planem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Deklaracja nie lekceważy postępu poczynionego w zmniejszaniu śmiertelności
w wypadkach drogowych; zamiast tego zachęca do środków zapobiegawczych
przeciwko wypadkom drogowym, takich jak „przekazywanie wiarygodnych i
porównywalnych danych przy użyciu wspólnej definicji opartej na skali urazów
MAIS73+ do 2018 r.”
Inne wyróżnione punkty to:
^ Poprawa współpracy między państwami członkowskimi
^ Uwzględnienie ruchu rowerowego i pieszego w planach mobilności,
politykach i środkach bezpieczeństwa oraz rozważenie włączenia
prywatnej infrastruktury, gdy tylko jest to możliwe.
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^ Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez rozwój
bezpieczniejszej infrastruktury drogowej,
^ Współpraca z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w sprawie
możliwości rozszerzenia i zintegrowania zmniejszonych ograniczeń
prędkości itp. w ramach planowania mobilności.
^ Zapewnienie sprawnej dystrybucji systemu e-Call i skrócenie czas
ratowania,
^ Promowaanie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie,
^ Wspieranie wdrażania zgodnych i interoperacyjnych, połączonych i
zautomatyzowanych narzędzi ze sprawdzonymi korzyściami w zakresie
bezpieczeństwa.
^ Skutecznie egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego
i zapewniać wsparcie organom ścigania ruchu drogowego, w tym
współpracę i wymianę najlepszych praktyk.

5.a.3. Wizja Zero
Komisja Europejska przedstawiła nowe podejście do unijnej polityki
bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz ze średniookresowym strategicznym
planem działania, w pakiecie „Europa w działaniu”23 opublikowanym w maju 2018
r. Celem niniejszego Oświadczenia Komisji jest wykazanie, w jaki sposób nowa
polityka przekłada się na działanie. UE potwierdziła ten ambitny długoterminowy
cel zbliżenia się do zera zgonów do 2050 r. („Wizja Zero”). Ministrowie transportu
UE zatwierdzili deklarację z Valletty z marca 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego w rezolucjach Rady, wyznaczając również po raz pierwszy cel
ograniczenia poważnych obrażeń, a mianowicie zmniejszenie o połowę liczby
poważnych obrażeń w UE w latach 2020–2030.
W odpowiedzi na wezwanie do „Europa w ruchu”, koalicja producentów pojazdów,
dostawców motoryzacyjnych i klubów samochodowych podpisali zobowiązanie
do współtworzenia „Wizji Zero” do 2050 r., podejmując działania obejmujące
ukierunkowane kampanie uświadamiające, badania naukowe mające na celu
23
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wprowadzenie technologii na rynek oraz informowanie kierowców o skutecznym
korzystaniu z technologii bezpieczeństwa pojazdów. Komisja uwidoczni takie
zobowiązania w ramach odnowionej Europejskiej Konwencji o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego, największej platformy społeczeństwa obywatelskiego na
rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie. Komisja, we współpracy z
Europejską Radą ds. Bezpieczeństwa Transportu, uruchomiła również „Unijną
Giełdę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, program budowania zdolności i
współpracy bliźniaczej o największym zasięgu, początkowo możliwym dzięki
projektowi pilotażowemu Parlamentu Europejskiego, w celu poprawy wyników
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, koncentrujący się na sześciu
państwach członkowskich UE.
Aby osiągnąć te cele, w oświadczeniu „Europa w ruchu” wprowadzono nowe
podejście. Po pierwsze, mentalność „Wizji Zero” musi zyskać więcej niż
kiedykolwiek wcześniej, zarówno wśród decydentów, jak i w całym społeczeństwie.
Po drugie, musimy wdrożyć „bezpieczny system” na szczeblu UE. Podstawowe
elementy; zapewnienie bezpiecznych pojazdów, bezpiecznej infrastruktury,
bezpiecznego korzystania z dróg (nadmierna prędkość, trzeźwa jazda, zapinanie
pasów bezpieczeństwa i zakładanie kasków) oraz lepsza opieka powypadkowa; są
to wszystkie zakorzenione i ważne czynniki w podejściu Bezpiecznego systemu.
Po trzecie, musimy być przygotowani na stawienie czoła nowym trendom,
takim jak nasilające się zjawisko rozpraszania uwagi przez urządzenia mobilne.
Niektóre postępy technologiczne, zwłaszcza łączność i automatyzacja, zmniejszą
w przyszłości rolę błędu ludzkiego, tworząc nowe możliwości w zakresie
bezpieczeństwa drogowego.

5.a.4. Bezpieczny system
Zgodnie z podejściem Bezpieczny System nazwany i opracowany w Europie,
śmierć i poważne obrażenia w wypadkach drogowych nie są nieuniknioną ceną,
jaką trzeba zapłacić za mobilność. Chociaż wypadki będą się nadal zdarzać,
śmierci i poważnych obrażeń można w dużej mierze zapobiec. Podejście
Bezpieczny System ma na celu bardziej wyrozumiały system drogowy. Uznaje,
że ludzie będą popełniać błędy i, biorąc pod uwagę fizykę ludzkiej wrażliwości,
zaleca wielowarstwową kombinację środków, aby zapobiec śmierci z powodu
tych błędów. Na przykład lepsza konstrukcja pojazdów, lepsza infrastruktura
drogowa, niższe prędkości; wszystkie mają zdolność zmniejszania wpływu
kolizji. Podsumowując, muszą stworzyć warstwy ochrony, które zapewnią, że jeśli
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jeden element ulegnie awarii, drugi zrekompensuje to, aby uniknąć najgorszego
wyniku.
Wdrażanie ram jest nadzorowane przez Grupę Wysokiego Szczebla ds.
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, grupę wysokich rangą przedstawicieli z
każdej administracji krajowej, której rola została zmieniona i rozwinięta w
celu uwzględnienia doradztwa strategicznego i częstych informacji zwrotnych
opartych na przejrzystych metodach pracy. Doroczne spotkanie grupy jest teraz
otwarte dla zainteresowanych stron, a Komisja planuje również organizowanie
konferencji podsumowujących co dwa lata. Komisja zapewnia również
bardziej systematyczną koordynację na wyższym szczeblu kierowniczym,
włączając wszystkie swoje dyrekcje generalne do polityk związanych z celami
bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby kierować działaniem ram i wszelkich
dodatkowych inicjatyw politycznych, które mogą z nich wynikać.
Aby połączyć różne branże i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno
w UE, jak i na świecie, unijny komisarz ds. transportu wyznaczył koordynatora
europejskiego ds. odpowiednich aspektów bezpieczeństwa drogowego i
zrównoważonej mobilności.

5.a.5. E-bezpieczeństwo
Forum e-Bezpieczeństwo, utworzone przez Komisję w 2003 r. i znane jako iMobility
od 2011 r. , jest platformą współpracy mającą na celu zachęcanie i monitorowanie
wszystkich zainteresowanych stron zajmujących się bezpieczeństwem drogowym,
do przestrzegania zaleceń związanych z E-bezpieczeństwem oraz wspieranie
wdrażania i stosowania systemów bezpieczeństwa pojazdów.
W następstwie decyzji 585/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wdrożenia
interoperacyjnej usługi e-Call w całej UE, państwa członkowskie zostały
zobowiązane najpóźniej do 1 października 2017 r. do utworzenia infrastruktury
Punktów Reagowania Bezpieczeństwa Publicznego (PSAP) niezbędnej do obsługi
e-Call. W ocenie śródokresowej przeprowadzonej w 2015 r. stwierdzono, że
prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE są generalnie na dobrej
drodze. Na szczeblu UE działanie wykazało wartość dodaną i prawdopodobnie
przyspieszyło zmiany, zwłaszcza w państwach członkowskich o stosunkowo
niskim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby osiągnąć cel strategiczny,
potrzebny był ciągły wysiłek, ponieważ należało wykonać i skontrolować kilka
działań. Jednak działania na szczeblu państw członkowskich miały największy
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potencjał do osiągnięcia szybkich ulepszeń, na przykład lepszego egzekwowania
przepisów ruchu drogowego, w szczególności w odniesieniu do wykroczeń
związanych z przekroczeniem prędkości. Ocena, w której stwierdzono, że liczba
poważnych obrażeń nie spada tak szybko, jak liczba zgonów (po części dlatego, że
niektórym zgonom zapobiegano, na przykład dzięki bezpieczniejszym pojazdom
i lepszej opiece powypadkowej, zwiększyły statystyki poważnych obrażeń),
sugerowała, że konkretny cel redukcji poważnych obrażeń może uzupełnić cel
dotyczący ofiar śmiertelnych. Zaleciła również zwrócenie szczególnej uwagi na
środki dla niechronionych użytkowników dróg, a także zapewnienie spójności
z innymi celami polityki, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii środowiskowych,
gospodarczych, zdrowotnych i społecznych.

5.a.6. E-call
W dniu 13 czerwca 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek mający na celu uzupełnienie
strategii Komisji w sprawie punktów reagowania w zakresie bezpieczeństwa
publicznego e-Call, a mianowicie ogólnounijnych interoperacyjnych e-Call w
PSAP, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w upoważnionym rozporządzeniu
(UE) nr 305/ 2013 w 24 odniesieniu do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie przyjęto wniosek.
Parlament Europejski i Rada uzgodniły w maju 2014 r. obowiązkową instalację
urządzenia e-Call w pojazdach (samochodach osobowych i dostawczych lekkich
pojazdach), obowiązkową instalację infrastruktury e-Call niezbędnej do obsługi
wszystkich połączeń e-Call na terytorium UE do dnia 1 października 2017 r. ,
osiągnęło porozumienie w sprawie tego wniosku, w którym przewiduje się, że
zostanie on wprowadzony w życie co najmniej 6 miesięcy przed datą wdrożenia
rozporządzenia. Ponadto każde państwo członkowskie ma prawo organizowania
służb ratunkowych w sposób najbardziej opłacalny i zgodny ze swoimi
potrzebami, w tym prawo zezwalania podmiotom prywatnym uznanym przez
państwo członkowskie na odbieranie i przetwarzanie połączeń e-Call, w zgodnie
z cechami określonymi w rozporządzeniu delegowanym. Systemy w pojazdach są
również objęte wnioskiem w ramach przewidzianych w dyrektywie 2007/46/WE,
aby nakazać e-Call we wszystkich nowych typach pojazdów M1 i N1 (samochody
osobowe i lekkie pojazdy dostawcze).
24

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the deployment of the
interoperable EU-wide eCall.
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W kwietniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły obowiązkową
instalację systemu pokładowego e-Call opartego na numerze 112 we wszystkich
nowych pojazdach M1 i N1 od 31 marca 2018 r. i osiągnęli porozumienie
w sprawie tej oferty, która daje właścicielowi pojazdu prawo do korzystania z
systemu samochodowego TPS e-Call, który oferuje podobną usługę oprócz
systemu pokładowego e-Call opartego na numerze 112. Rozporządzenie (UE)
2015/758 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 19 maja 2015 r.

5. b. Ocena ustawodawstwa tureckiego
5.b.1. Strategia i plan działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w
latach 2011-2020
Turcja

2019

65.6

W dniu 12 lipca 2012 r. opublikowano dekret prezydencki w sprawie „Strategii i
planu działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” oraz
powołano „Komitet koordynujący strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego” w
celu monitorowania i raportowania postępów w realizacji bieżącego planu. Plan
jest podzielony na sześć obszarów zastosowań: „Zarządzanie ruchem”, „Bezpieczne
drogi”, „Poinformowani pasażerowie”, „Bezpieczeństwo na drodze dla grup
w niekorzystnej sytuacji”, „Nagły wypadek i reagowanie powypadkowe” oraz
„Bezpieczeństwo pojazdów”. W wyniku podjętych działań liczba śmiertelnych
wypadków drogowych na 100 000 osób w Turcji spadła o 33% w latach 2015-2019,
według danych OECD 25.
25

66

Source: OECD (2021), Road accidents (indicator). doi: 10.1787/2fe1b899-en (Accessed on 22 July
2021)
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5.b.2. Roadpol
Turcja była jednym z członków założycieli Roadpolu w 2019 roku. W kwietniu 2021
r. Turcja wdrożyła kontrolę prędkości na drogach zgodnie z przepisami Roadpol,
a nawet zachęcano do jej egzekwowania w ramach programu Roadpol. W wyniku
kontroli prędkości mandatami ukarano 11 809 kierowców.

5.b.3. Bezpieczny system i Wizja Zero
2Plan Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego26 na lata 20212023 jest zgodny ze szkodliwymi skutkami wypadków wynikającymi z braku
bezpieczeństwa na drogach. Każdy zidentyfikowany kamień milowy oparty jest
na zasadach „Bezpiecznego Systemu” i „Wizji Zero” ustalonych w Strategicznym
Planie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030, a wszystkie niezbędne
działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowane z
maksymalną skutecznością dla osiągnięcia wyznaczonych w planie celów.
Obszary wybrane do poprawy charakteryzują się wysokim ryzykiem wypadku
samochodowego. Zidentyfikowane przyczyny; „Nadmierna i niewłaściwa
prędkość”, „Ochrona bezbronnych pasażerów” i „Poprawa częstych miejsc
wypadków”. Dzięki temu planowi Turcja spodziewa się 50% zmniejszenia liczby
śmiertelnych wypadków drogowych do końca 2030 roku.

5.b.4. Mechanizm kontroli inspekcji drogowej
W celu zaostrzenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki lepszemu
Mechanizmowi Kontroli Drogowej, w dniu 3 czerwca 2021 r. w Dzienniku
Urzędowym nr 31500 zostało opublikowane Rozporządzenie o Inspekcji
Usług Transportowych. Celem niniejszego rozporządzenia jest uregulowanie
procedur i zasad dotyczących audytów czynności, które mają być prowadzone w
zakresie usług transportu drogowego oraz kwalifikacji, obowiązków, uprawnień,
odpowiedzialności i obowiązków personelu, który będzie przeprowadzał
audyt. Niniejsze rozporządzenie obejmuje obowiązki, uprawnienia, zakresy
odpowiedzialności, obowiązki i kwalifikacje inspektorów, procedury i zasady,
które należy stosować przy sporządzaniu protokołów decyzji administracyjnych
kar sankcyjnych, procedury i zasady dotyczące sporządzania protokołów
26

General Directorate of Security, Traffic Presidency, 2021-2023 Road Traffic Safety Action Plan,
2021, http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/01-Haberler/03-2021/2021_2023-Karayolu-TrafikGuvenligi-Eylem-Plani.pdf
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wykrycia naruszeń oraz procedury i zasady dotyczące ostrzeżeń, które należy
zastosować.

5. c. Porównanie i porównanie ustawodawstwa UE i Turcji
W odniesieniu do ogólnego dorobku prawnego w dziedzinie transportu Turcja
przygotowuje nowe kompleksowe badanie w celu oceny poziomu dostosowania w sektorze transportu oraz zidentyfikowania luk i działań mających na celu
zaspokojenie potrzeb.27 Komisja Europejska zauważyła w swoim raporcie dotyczącym Turcji z 2021 r. na temat transportu drogowego, że ramy prawne są na
dobrym poziomie przygotowania do harmonizacji z dorobkiem prawnym UE.
Ponadto w raporcie stwierdza się, że Turcja przyjęła strategię i plan działania w
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z Deklaracją Sztokholmską
2020 oraz Ramami Polityki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UE na lata 20212030. Ponadto stwierdzono, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało powołane do kierowania Agencją Wiodącą ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Turcji. Ponadto w sprawozdaniu wspomniano o nowej strategii inteligentnego
systemu transportowego (IUS) przyjętej przez Turcję, która skutecznie przewiduje przyjęcie ustrukturyzowanych ram prawnych w celu osiągnięcia bezpiecznej,
inteligentnej i zrównoważonej mobilności. W odniesieniu do unijnej inicjatywy
Zielona Droga i udziału Turcji w tym zakresie, w raporcie stwierdzono, że Turcja
skutecznie współpracowała podczas pandemii COVID-19, oczekuje się dostosowania do zmian w dorobku w transporcie drogowym związanych z Pierwszym
Pakietem Mobilności w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, pozycjonowania za pomocą tachografu, dostępu przewoźnika drogowego do zawodu oraz rynku transportu międzynarodowego, a także przydział kierowców w
sektorze transportu drogowego.
Ramy prawne dla transportu drogowego są na dobrym poziomie przygotowania
do dostosowania do dorobku prawnego UE. W okresie 2019-2020 poczyniono
pewne postępy. W ciągu ostatnich pięciu lat Turcja podwoiła liczbę kontroli drogowych pojazdów użytkowych.
W 11. Pięcioletnim Narodowym Planie Rozwoju określono następujące cele:
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Presidency of the Republic of Türkiye, Presidency of Strategy and Budget, 11th Development Plan
2019-2023, 2019, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Eleventh_Development_
Plan-2019-2023.pdf
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“508.2. Kontrole instytucjonalne zostaną wzmocnione i będą skuteczniejsze
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa ładunków i ochrony środowiska.
512.3. Zmaksymalizowana zostanie koordynacja i wymiana danych pomiędzy istniejącymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa ruchu.
512.4. Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo ruchu, kontrole zostaną ulepszone wraz z zaawansowanym użytkowaniem dróg.”
Rozporządzenie w sprawie efektywności energetycznej w transporcie zostało
opublikowane w maju 2019 r 28. Oczekuje się, że Turcja wyznaczy cele zmniejszenia połowy liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych nawet o 50%, zgodnie z deklaracją sztokholmską i nową strategią UE w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego obejmującą lata 2021-2030. Ustanowienie wiodącej agencji
ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ważnym krokiem w kierunku lepszego
ukierunkowania, monitorowania i koordynacji między odpowiednimi zainteresowanymi stronami. W odniesieniu do inteligentnych usług transportowych,
nie odnotowano postępów w przyjmowaniu dorobku prawnego UE. Potrzebne
są ustrukturyzowane ramy prawne i silniejszy potencjał instytucjonalny, aby zapewnić szersze wsparcie dla rozwoju sektora inteligentnych systemów transportowych (IUS), w tym mobilności miejskiej.

5. d. Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
Turcja poczyniła znaczne wysiłki w celu dostosowania do dorobku prawnego UE
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak określono w planie „Europa w
ruchu”. Podejścia Bezpieczny System i Wizja Zero stały się głównymi tematami
przestrzegania przez Turcję zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak
stwierdzono w Wizji Zero, zmniejszenie śmiertelności w wypadkach do 0% do
2050 r. stało się priorytetem dla Turcji dzięki nowo opublikowanemu planowi
działania i ukształtowało ten proces zgodnie ze standardami UE. Turcja, oprócz
Wizji Zero, nadała priorytet bezpiecznemu systemowi opartemu na Zielonym
Konsensusie z przepisami dotyczącym emisji dwutlenku węgla, gazu i przepisów
drogowych. Ustawodawstwo dotyczące ochrony terenów zielonych można uznać
za harmonizację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w
momencie zawierania Porozumienia Drogowego (cele Zielonego Porozumienia).
28
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5. e. Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Kontrole drogowe są rygorystyczne, ale przepisy i procedury wymagają aktualizacji
w celu wprowadzenia nowych zasad przydatności do ruchu drogowego, w
szczególności bezpieczeństwa ładunku. Priorytetem powinno być dostosowanie
polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego do dorobku prawnego oraz określenie
agencji wiodącej w celu wdrożenia strategii „wizji zerowej”29. Należy również
zauważyć, że w tych ramach istnieje rada reprezentująca przedstawicieli wysokiego
szczebla z różnych właściwych ministerstw. Jeśli chodzi o transport, nie poczyniono
postępów w opracowywaniu „pakietu czystej energii” lub „inteligentnych systemów
transportowych”. W tym kontekście w 2020 r. opublikowano strategię i działanie
ITS, a Turcja jest aktywnie zaangażowana w platformę C-Roads. Ponadto Turcja
powinna przyjąć mechanizm kontroli drogowej, który koncentruje się przede
wszystkim na strategii „Bezpieczne.mobilne.życie” zamiast mechanizmu pułapki
prędkości.
Bezpieczeństwo transportu jest również traktowane jako priorytet w „Programie
Operacyjnym Transport”. Należy również dodać, że w ramach programowania
2014-2020 znajduje się projekt „Pomoc techniczna dla zwiększenia przepustowości
Dyrekcji Generalnej ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej
w Turcji”. Niezbędne jest stałe wsparcie ze strony UE w ramach programu dla
realizacji działań w zakresie strategii ruchu drogowego i planu działania (jest
również głównym narzędziem prezentowania wkładu Turcji w światową „Dekadę
Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020” ONZ).
Harmonizacja przepisów i budowanie zdolności w zakresie wdrażania dorobku
w dziedzinie transportu – w tym regularne kontrole techniczne i kontrole
drogowe pojazdów prywatnych i użytkowych, regulacja i egzekwowanie zasad
bezpieczeństwa transportu lub dochodzenia w sprawie wypadków transportowych,
poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej itp.
Określono konkretne działanie, które koncentruje się na egzekwowaniu przepisów
ruchu drogowego i działaniach skierowanych do przewoźników, gmin, systemu
edukacji, obywateli i organizacji pozarządowych. W ramach tego działania
29
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Ministry of Transport and Infrastructure of the Republic of Türkiye, Transport Sectoral Programme
2014-2020,
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oczekuje się konkretnego wsparcia ze strony UE w poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego i zwiększeniu zdolności wdrożeniowych w Turcji. Zostanie to
osiągnięte poprzez zwiększenie zdolności inspekcyjnych oraz zwiększenie liczby
kontroli drogowych w celu wykrycia przestępców (np. przekroczenie prędkości,
naruszenie przepisów ruchu drogowego, jazda pod wpływem alkoholu, używanie
narkotyków itp.). Wsparcie będzie koncentrować się na budowaniu zdolności
i dostarczaniu potrzebnego sprzętu w Ministerstwie Transportu, Gospodarki
Morskiej i Komunikacji, Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa (EGM) i Dowództwie
Generalnym Żandarmerii.
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6

Strategia Zielonego
konsensusu

Europejski Zielony Konsensus został ogłoszony 11 grudnia 2019 r., a UE
wyznaczyła sobie cel zwiększenia redukcji emisji gazów cieplarnianych
do co najmniej 55% do 2030 r. oraz uczynienia z Europy pierwszego na
świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r.. Przewiduje się, że w
nadchodzących latach wszystkie polityki UE będą kształtowane wokół zmian
klimatycznych. UE dąży do tego, aby sektor transportu, którego droga jest
tylko częścią, był nie tylko bardziej konkurencyjny, nowoczesny i kompatybilny
między państwami członkowskimi, ale także czystszy. W tym kontekście ważne
jest określenie ważnych celów politycznych określonych w ramach trwającego
Zielonego konsensusu. Ponadto w wyniku porozumienia paryskiego z 2015 r.,
a także własnego planu UE dotyczącego redukcji gazów cieplarnianych i innych
emisji, UE dąży do promowania sektora transportu drogowego, który jest
zarówno innowacyjny, jak i czystszy pod względem zużycia energii.
Podczas gdy UE ulepsza swoje własne ustawodawstwo, Turcja w dalszym
ciągu dostosowuje się do unijnego dorobku prawnego dotyczącego Zielonego
konsensusu. Wraz z planem stworzonym jako „Plan działania na rzecz zielonego
konsensusu” w 2021 r. Turcja zdecydowała się podjąć kroki w celu dalszego
dostosowania swojego ustawodawstwa w odniesieniu do kwestii środowiskowych.

6. a. Ocena ustawodawstwa UE
11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie
Europejskiego Zielonego Konsensusu, w którym przedstawiła przyszły pakiet
strategiczny, który ma uczynić z Europy do 2050 r. pierwszy kontynent neutralny
dla klimatu.
9 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Strategię na rzecz
zrównoważonej i inteligentnej mobilności, w której nakreślono planowane
działania zmierzające do przekształcenia unijnego systemu transportowego,
zgodnie z celem Europejskiego Zielonego Konsensusu i celami Strategii Cyfrowej
UE. Uzupełnieniem strategii mobilności jest plan działania, który obejmuje 82
inicjatywy w 10 kluczowych obszarach działań („flagowych”), z konkretnymi
środkami, które mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych czterech lat.
Komisja Europejska wdrożyła szereg propozycji mających na celu dostosowanie
unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, transportowej i podatkowej w celu
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zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w
porównaniu z poziomami z 1990 r. Te nowe oferty wpłyną na wszystkie łańcuchy
wartości w sektorach takich jak energia i transport oraz budownictwo i renowacja,
pomagając w tworzeniu zrównoważonych, lokalnych i dobrze płatnych miejsc
pracy w całej Europie.
W Europie ponad 50% towarów przewozi się transportem drogowym, który
generuje roczny przychód w wysokości około 500 miliardów euro i zatrudnia
ponad 5 milionów osób. W ciągu ostatnich 20 lat branża transportu drogowego
dużo zainwestowała w innowacyjne technologie i dzięki temu zdołała
zredukować emisje nawet o 98%. Statystyki te wyraźnie pokazują, w jaki sposób
zrównoważony rozwój stał się ogólną zasadą branży i co oznacza transport
drogowy dla gospodarki UE. Obecnie emisje z transportu stanowią około 25%
całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE, a w ostatnich latach emisje te
wzrosły. Nasz cel, by do 2050 r. być pierwszym kontynentem neutralnym dla
klimatu, wymaga ambitnych zmian w transporcie. Potrzebna jest jasna droga do
osiągnięcia 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem
do 2050 roku. Do 2050 r. Komisja oczekuje, że prawie wszystkie samochody
osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki w UE będą bezemisyjne, podwoją
kolejowy ruch towarowy i potroją ruch kolei dużych prędkości, podczas gdy
multimodalna transeuropejska sieć transportowa (TEN-T ) musi być w pełni
sprawna i zapewniać szybkie połączenie. Wykorzystanie żeglugi bliskiego zasięgu
i żeglugi śródlądowej powinno wzrosnąć o 50%. Komisja pragnie to osiągnąć
poprzez wzmocnienie istniejących przepisów, proponowanie nowych przepisów
oraz zapewnianie środków wsparcia i wskazówek.
Bardziej horyzontalne obszary działania nakreślone w strategii mają na celu:
zdrową i zrównoważoną mobilność międzymiastową i miejską; połączoną
i zautomatyzowaną mobilność; innowacje, dane i sztuczna inteligencja;
wzmocnienie jednolitego rynku transportu; uczynić mobilność sprawiedliwą i
dostępną dla wszystkich; poprawić bezpieczeństwo i ochronę transportu oraz
utrzymać globalną pozycję UE.
W swojej opinii Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny popiera ogólne
podejście, ale kwestionuje właściwą równowagę między środkami technicznymi
a środkami polityki transportowej. Ostrzega, że wiele z proponowanych działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji ma daleko idące konsekwencje dla
jednolitego rynku i pracowników transportu i wymaga odpowiedniej oceny. Aby
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strategia odniosła sukces, sektor transportu i odpowiednia baza przemysłowa UE
muszą wzmocnić konkurencyjność, a jednocześnie zachować chęć uczynienia
systemu transportowego społecznie zrównoważonym. Transformacja w
transporcie wymaga szerokiego wsparcia ze strony wszystkich zainteresowanych
stron społeczeństwa obywatelskiego i musi być sprawiedliwa lub nie mieć miejsca.
3 czerwca 2021 r. Rada zaakceptowała jej wyniki, z zadowoleniem przyjmując
strategię i wspierając wizję Komisji. 3 czerwca 2021 r. Rada zaakceptowała
jej wyniki, z zadowoleniem przyjmując strategię i wspierając wizję Komisji.
Zwrócono się do Komisji o rozważenie, w jaki sposób każdy środek przewidziany
w strategii umożliwiłby jak najlepsze przyczynienie się środków transportu do
osiągnięcia celów na 2030 i 2050 r. poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy
wpływu środowiskowego, gospodarczego i społecznego na poziomie państw
członkowskich30.
Pierwsze unijne prawo o klimacie, które stanowi ramy prawne dla celów
klimatycznych UE na lata 2030 i 2050, zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym UE 9 lipca 2021 r. Wraz z rozporządzeniem wdrażającym
politykę neutralną dla klimatu UE, konieczne jest podjęcie niezbędnych
działań na poziomie unijnym i krajowym w zakresie realizacji wyznaczonych
konkretnych celów. Pakiet „Adaptacja do 55” 31” , zawierający szereg regulacji
prawnych służących osiągnięciu celów stawianych przez europejskie prawo
klimatyczne, został przedstawiony przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r.
Pakiet zawiera również szczegóły dotyczące długo oczekiwanego mechanizmu
dostosowania limitów emisji dwutlenku węgla i zawiera kilka wniosków
ustawodawczych dotyczących polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania
gruntów, transportu i podatków. Propozycje zostały przygotowane zgodnie z
Porozumieniem Paryskim.
Wśród zaleceń, które zawierają powiązane i uzupełniające się środki polityki,
które bezpośrednio dotyczą obszaru „Transportu drogowego”, są następujące:
^ Przewiduje się, że dotychczasowy System Handlu Emisjami (ETS)
zostanie zaostrzony, rozszerzony o nowe sektory, stopniowo znosząc
30
31
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Council of the European Union, Sustainable and Smart Mobility Strategy – Council adopts
conclusions,
3.6.2021,
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/03/
sustainable-and-smart-mobility-strategy-council-adopts-conclusions/
The Fit for 55 package is a set of proposals aimed at revising EU legislation and to put in place new
initiatives with the aim of ensuring that EU policies are in line with climate goals agreed by the
Council and the European Parliament.
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bezpłatne przydziały emisji w sektorze lotniczym oraz tworząc nowy
ETS dla transportu drogowego i budynków, gdzie nie można osiągnąć
pożądanego wzrostu redukcji emisji. Dzięki systemowi handlu
uprawnieniami do emisji UE ustalana jest cena węgla, a górna granica
emisji z niektórych sektorów jest co roku obniżana. Za pomocą nowo
ogłoszonego pakietu Komisja proponuje dalsze obniżenie całkowitego
limitu emisji i zwiększenie rocznego wskaźnika redukcji.
^ „Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego” nakłada
na każde państwo członkowskie zaostrzone cele redukcji emisji w
przypadku budynków, transportu drogowego i krajowego transportu
morskiego, rolnictwa, odpadów i drobnego przemysłu. Cele te opierają
się na PKB na mieszkańca, z korektami uwzględniającymi efektywność
kosztową, biorąc pod uwagę, że każde państwo członkowskie ma różne
punkty wyjścia i możliwości. Na przykład, zgodnie z formułą PKB/osobę,
celem Niemiec jest 50%, a Węgier 18%.
^ Projektem rozporządzenia zmieniającego „Rozporządzenie ustanawiające
normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i ciężarowych” ma
na celu zaostrzenie norm emisyjnych dla samochodów osobowych
i dostawczych oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z nowych
pojazdów o 55% w 2030 r. i 100% w 2035 r. . Tym samym wszystkie
pojazdy będą rejestrowane jako „pojazdy bezemisyjne” do 2035 roku.
Wraz z rewizją „Dyrektywy w sprawie upowszechniania infrastruktury
paliw alternatywnych” dąży się do zapewnienia możliwości ładowania
pojazdów, które będą wymagane przez pojazdy bezemisyjne.
^ Na koniec w ramach pakietu wyjaśniono propozycję „Mechanizmu
dostosowania limitów emisji dwutlenku węgla (CBAM)”. Projekt, zakres
sektorowy oraz procedury i zasady wdrożeniowe CBAM podsumowano
w następujący sposób: Biorąc pod uwagę koszty, jakie ukierunkowana
polityka w ramach Europejskiego Zielonego Konsensusu przyniesie
europejskiemu przemysłowi, ma on na celu ochronę konkurencyjności
Europy i zapobieganie przenoszeniu produkcji i inwestycji z UE do
krajów o niższych celach redukcji emisji..
^ Ma na celu zainicjowanie regulacji z 3-letnim okresem przejściowym,
który nie nakłada żadnych zobowiązań finansowych, począwszy od 1
stycznia 2023 roku.
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Wybrane sektory podlegające tej regulacji zostały określone na tym etapie jako
żelazo-stal, cement, aluminium, energia elektryczna i nawozy wymienione w
załączniku-1. Przewiduje się, że rozporządzenie będzie miało zastosowanie do
wszystkich krajów i regionów oraz niektórych regionów (Büsingen, Helgoland,
Livigno, Ceuta, Melilla) z wyjątkiem Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i
Szwajcarii. Jeżeli jednak państwo trzecie jest w pełni włączone do unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji lub jeżeli została podpisana umowa między
jakimkolwiek państwem trzecim a UE łącząca systemy handlu uprawnieniami
do emisji oraz dla towarów podlegających CBAM, opłata uiszczana w kraju
pochodzenia towarów wykracza poza ETS.
Zwolnienie z regulacji jest możliwe, jeśli zniżka jest skutecznie przydzielana bez
podlegania jej. W zakresie wyjątków przewiduje się wdrożenie dodatkowych
regulacji dotyczących sektora elektroenergetycznego, a w załączniku nr 2
nie określono jeszcze państwa trzeciego objętego zwolnieniem dla sektora
elektroenergetycznego. Na tym etapie oczekuje się, że wielkość emisji w każdym
towarze zostanie obliczona zgodnie z ustaloną metodyką, biorąc pod uwagę
jedynie emisje gazów cieplarnianych uwalnianych podczas produkcji. Okazuje
się, że przeprowadzone zostaną badania, aby objąć emisje gazów cieplarnianych
powstających ze zużytej energii elektrycznej.

6. b. Ocena ustawodawstwa tureckiego
W ramach Mechanizmu Harmonizacji Granic Węglowych przewidziano
utworzenie Komitetu CBAM i uważa się, że korzystne byłoby podjęcie
dyplomatycznych prób włączenia naszego kraju do tego Komitetu. Akty
ustawodawcze są przyjmowane po uzgodnieniu wniosku przez Parlament
Europejski i Radę Unii Europejskiej. Każdy artykuł prawny będzie indywidualnie
negocjowany i zatwierdzany. Komisja ogłosiła również, że podzieli się projektami
ustaw na COP26 (Konferencja Stron ONZ w sprawie Zmian Klimatu), która
odbędzie się w Glasgow w listopadzie32.
Z kolei turecki plan działania na rzecz Zielonego Konsensusu przewiduje
następujące działania w obszarze transportu drogowego (rozdział dotyczący
zrównoważonego inteligentnego transportu)33:
32
33
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UN Climate Change Conference UK 2021, COP26 Glasgow, 2021, https://ukcop26.org
Ministry of Trade of the Republic of Türkiye, Green Deal Action Plan 2021, 2021, https://ticaret.gov.
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^ Uchwalenie rozporządzenia w sprawie transportu kombinowanego i
rozporządzenia w sprawie centrów logistycznych w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju rodzajów transportu
^ Strategia i planowanie szerszego wykorzystania pojazdów elektrycznych
i infrastruktury ładowania
^ Wspieranie wykorzystania pojazdów mikromobilności i wykorzystania
alternatywnych źródeł energii
^ Wspieranie Krajowego Dokumentu Strategii ITS oraz Planu Działań
2020-2023.

6. c. Porównanie i konfrontacja ustawodawstwa UE i Turcji
Transport kombinowany w UE reguluje dyrektywa 92/106/EWG (dyrektywa)34.
Jak stwierdzono w dyrektywie, chociaż przewiduje się, że ograniczenia dotyczące
kabotażu drogowego nie będą stosowane na odcinkach drogowych transportu
kombinowanego, ma ona na celu zniesienie procedur wydawania zezwoleń i
ograniczeń ilościowych. Wsparcie finansowe w postaci zachęt podatkowych jest
przeznaczone dla niektórych operacji transportu kombinowanego. W transporcie
wprowadzono pewne specjalne kryteria dotyczące jednostek ładunkowych i
odległości.
Ponadto niniejsza dyrektywa jest wspierana przez kilka polityk, w tym dyrektywę
o miarach i wagach (Dyrektywa (UE) 2015/719 zmieniająca dyrektywę Rady
96/53/WE), i zachęca się do stosowania cięższych jednostek intermodalnych na
odcinku drogowym w operacjach transportu kombinowanego. Ponadto ma na
celu wsparcie finansowe projektów transportu kombinowanego.
Warunki regulowane w ramach dyrektywy 92/106/EWG (dyrektywa) są
następujące:
In combined transport operations, the road leg is limited (150 km from a bird’s
eye view on the seaway, the distance to the nearest station on the railway)
■ Odcinek drogowy ograniczony w operacjach transportu kombinowanego
(drogą morską, 150 km z lotu ptaka, koleją, odległość do najbliższej stacji)
■ Spełnienie wymagań wstępnych
34

Council of the European Union, Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à
l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États
membres, 1992, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31992L0106
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■ Ulgi podatkowe (pojazdy silnikowe, specjalne podatki konsumpcyjne itp.)
■ Ewidencja miejsc załadunku-rozładunku na torze wodnym lub odcinku
kolejowym
Od 2017 r. Komisja Europejska przeprowadziła szereg dochodzeń i konsultacji w
sprawie ww. dyrektywy.
W Turcji pierwszym z działań, jakie należy podjąć w zakresie „transportu” w
ramach Planu Działań opublikowanego w ramach harmonizacji z ww. regulacjami
prawnymi, jest opublikowanie „Rozporządzenia o transporcie kombinowanym”.
„Rozporządzenie”, którego projekt został udostępniony właściwym instytucjom
przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Republiki Turcji, ma na celu
zachęcenie przedsiębiorstw zajmujących się kombinowanym transportem
towarowym do prowadzenia przyjaznej dla środowiska i zrównoważonej
działalności logistycznej.
„Certyfikat Zielonej Logistyki”, który ma zostać wdrożony wraz z nowym
Rozporządzeniem, określa się jako dokument do zatwierdzenia przez Ministerstwo
osobom fizycznym lub prawnym, które prowadzą logistykę środowiskową
zgodnie z kryteriami określonymi w zakresie rozporządzenia. Certyfikat
Zielonej Logistyki jest dokumentem bezpłatnym, wydawanym bezterminowo.
Do uzyskania tego certyfikatu niezbędne jest posiadanie Certyfikatu Autoryzacji
TIO (Organizacji Transportowej) oraz spełnienie szeregu specjalnych (zielonych)
kryteriów, w szczególności Reputacji Zawodowej.
Rysunek 3: Redukcja emisji w transporcie drogowym, Ministerstwo Handlu
Republiki Turcji
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6. d. Priorytetowe obszary harmonizacji z ustawodawstwem UE
Turcja podjęła ważne kroki, aby stać się częścią Zielonego Konsensusu Unii
Europejskiej dzięki nowo opublikowanemu Planowi działania Zielonego
Konsensusu. Zgodnie z celem uczynienia z Europy do 2050 r. pierwszego
kontynentu neutralnego dla klimatu, plan działania obejmuje 32 cele i 81 działań w
dziewięciu kategoriach, aby wesprzeć przejście Turcji na bardziej zrównoważoną,
bardziej ekologiczną gospodarkę. Turcja ma na celu pomóc pogłębić swoją
integrację z UE, dzięki istniejącej Unii Celnej, a także utrzymać i poprawić
swoją konkurencyjność w eksporcie, który jest lokomotywą gospodarki. Turcja
przywiązuje wagę do Planu Działań w zakresie wzmacniania integracji, jaką
zapewnia z globalnymi łańcuchami dostaw oraz przyciągania do Turcji zielonych
inwestycji. Powołano Grupę Roboczą ds. Europejskiego Zielonego Konsensusu,
aby skutecznie realizować cele i działania w zakresie planu działania wspólnie z
sektorem prywatnym.

6. e. Porównanie ustawodawstwa UE i Turcji w zakresie transportu
drogowego i obszarów priorytetowych dla harmonizacji z
ustawodawstwem UE
Po ogłoszeniu przez UE w dniu 11 grudnia 2019 r. Zielonego Konsensusu,
Ministerstwo Handlu Republiki Turcji oświadczyło, że szczegółowo przeanalizuje
możliwe skutki kompleksowych zmian, które zamierza wprowadzić UE, na nasze
stosunki handlowe z UE, w ramach Unii Celnej Turcja-UE, oraz określą kroki,
które można podjąć w tym kontekście. Utworzono Europejską Grupę Roboczą
ds. Zielonego Konsensusu z koordynacją i udziałem odpowiednich organizacji
branżowych.
Choć udział transportu drogowego w całkowitej emisji z transportu waha
się w granicach 72-75%, to w głównej mierze za ten wskaźnik odpowiadają
samochody. Jednakże, ponieważ transport drogowy jest obsługiwany w ramach
ogólnej pozycji, działalność komercyjna jest również odpowiedzialna za ten
wskaźnik emisji. Dlatego konieczne jest rozdzielenie transportu w zakresie
handlowym. Poziom emisji z pojazdów użytkowych nie przekracza 25%. Biorąc
pod uwagę, że zasady dotyczące celów środowiskowych są określone, konieczne
jest zapewnienie łatwości przejazdu pojazdom przyjaznym dla środowiska na
przejściach granicznych. W tym kontekście koncepcja „Zielonych Pasów”, która
została wdrożona w marcu 2020 r. przez Komisję Europejską w celu zapewnienia
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ciągłości międzynarodowych łańcuchów dostaw, które zostały przerwane przez
pandemię Covid-19, będzie nadal funkcjonować w nadchodzących latach.
Przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska spowodowanego
czekaniem na granicach.
Podobnie w dziedzinie drogowego transportu towarowego, który jest siłą
napędową gospodarek narodowych, „Ograniczenia tranzytowe” w postaci
kontyngentów dokumentów tranzytowych i opłat tranzytowych stosowanych
wobec drogowych pojazdów towarowych zarejestrowanych w Turcji powodują,
oprócz oczekiwania na granicy, dłuższe dystanse pokonywane w celu ominięcia
terytorium krajów stosujących ograniczenie. We wszystkich opracowaniach
w ramach Zielonego Konsensusu należy brać pod uwagę fakt, że sytuacja ta
powoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych.
Flota, która realizuje transport drogowy dla regionu europejskiego w Turcji,
składa się z jednej trzeciej całej floty i 21 000 pojazdów (ciągników). Wspomniana
flota transportu międzynarodowego składa się z pojazdów ze 100% europejskimi
normami ekologicznymi silników, zgodnie z przepisami krajów transportu.
(W ramach wielostronnego systemu kontyngentów EKMT, 20% EUR VI i 80%
EUR V pojazdów silnikowych, zgodnie z doroczną listą oceny zezwoleń EKMT
Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) przyznaną drogowym
pojazdom towarowym zarejestrowanym w Turcji).
Jednak w ramach „systemu kontyngentu ważnego dokumentu”, który 23 z
27 państw członkowskich stosuje się tylko do pojazdów zarejestrowanych w
Turcji w operacjach drogowych do krajów UE, unijne zezwolenie umożliwia
przewóz niższymi (EUR II, III) drogowymi pojazdami towarowymi w ramach
unijnej służby celnej terytorium. Pojazdy zarejestrowane w dokumentach są
używane bez żadnych ograniczeń kontyngentowych, stwierdza się, że ponad 6
milionów pojazdów towarowych w UE nie podlega żadnym ograniczeniom ani
podatkom równolegle z powodowanymi przez nie emisjami (z wyłączeniem
opłat autostradowych). Dlatego wskazane jest podjęcie inicjatyw na rzecz
przyspieszenia handlu międzynarodowego, zwłaszcza transportu drogowego,
przekraczania granic poprzez zdigitalizowane procesy, innowacyjne technologie,
ograniczenie praktyk biurokratycznych i środków ochronnych, a także włączenie
redukcji emisji gazów cieplarnianych do agendy Zielonego Konsensusu.
W planie działania wspomina się o tym w następujący sposób: „W celu utrzymania
przewagi konkurencyjnej zapewnianej przez geograficzną bliskość Turcji do UE
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i jej ścisłą integrację z regionalnymi łańcuchami dostaw UE, należy dodatkowo
wdrożyć polityki w sektorze transportu w celu zapewnienia, że łańcuchy wartości,
których kluczowe znaczenie jest rozumiane wraz z pandemią COVID-19,
mogą nadal działać nieprzerwanie i skutecznie. Ważne jest wspieranie ich
upodmiotowienia 35’’. W procesie tym, zwłaszcza w okresie transformacji, jaka
nastąpiła po pandemii, w przypadku europejskich łańcuchów dostaw potrzeba
„pilnej analizy możliwych sektorowych skutków regulacji dotyczących emisji
dwutlenku węgla” pojawiła się w kontekście umacniającej się pozycji naszego
kraju jako alternatywnej bazy dostaw dla Chin oraz aktualizacji unii celnej w
programie. Ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie studiów na ten temat.
W odniesieniu do sektora transportowego istotne jest rozpoczęcie przygotowań
do „pomiaru emisji”, który będzie podstawą do wprowadzenia podatku węglowego
na granicy przewidzianego do wdrożenia przez UE oraz zainicjowanie badań
sektorowych dotyczących analizy i kosztów systematyki pomiarów przewidzianej
przez UE. Oczekuje się, że kwestie te znajdą się na szczycie agendy stosunków
gospodarczych i handlowych Turcja-UE, w tym unii celnej.
Biorąc pod uwagę negatywny wpływ na transport drogowy wdrożenia
ukierunkowanych zmian polityki w transporcie w postaci kontyngentów
drogowych i opłat tranzytowych przez państwa członkowskie, turecki sektor
logistyczny będzie miał znaczący wpływ na sektor drogowy, szczególnie
w perspektywie średnio- i długoterminowej. Dlatego po COVID-19, w
celu zwiększenia eksportu do państw członkowskich, jednego z naszych
najważniejszych interesariuszy handlowych, interesariusze sektora transportu i
logistyki w Turcji mają ważne obowiązki i muszą przygotować mapę drogową w
ramach zmian związanych z Zielony Konsensusem.
W kontekście Zielonego Konsensusu niezbędna jest skuteczna edukacja. W
ramach Zielonego Konsensusu w UE kwestie finansowe (pomoc finansowa)
są kwestią, którą należy się zająć, aby nie stawić czoła sytuacji przeciwko tym
krajom, ponieważ kraje, które nie mają możliwości alokacji środków, zostaną
poproszone o udział w tej transformacji. Zielony Konsensus to okres, w którym
Turcja i UE będą miały wspólne zobowiązania. Proces ten powinien przebiegać
tak, aby nie stwarzać problemów dla tureckiej gospodarki, a dla urzeczywistnienia
„dobrowolnej harmonii” należy stworzyć nowe wartości.
35
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Zielony Konsensus może być również postrzegany jako źródło finansowania
naprawy sektorów stojących przed wyzwaniami i wąskimi gardłami. Biorąc pod
uwagę, że 50% tureckiego eksportu trafia na rynek UE, co może wzrosnąć wraz
z transformacją, która rozpoczęła się w łańcuchach dostaw po pandemii COVID
19, oczywiste jest, że opinia publiczna, organizacje pozarządowe i świat biznesu
powinny przejąć większą inicjatywę w tym zakresie36. Należy wdrażać technologie
przyjazne środowisku, ale sektor transportu drogowego należy zachęcać do
inwestowania w technologie przyjazne środowisku, ponieważ odpowiednia
technologia i infrastruktura nie są w tej chwili w pełni gotowe. Należy dołożyć
starań, aby Turcja mogła na optymalnym poziomie skorzystać z finansowania,
które UE planuje zapewnić krajom kandydującym i sąsiednim.
Przemysłowi tureckiemu udało się stworzyć młodą i przyjazną dla środowiska
flotę, dokonując niezbędnych inwestycji z własnych istniejących zasobów.
Oprócz tego Turcja poczyniła znaczne wysiłki w celu zmniejszenia emisji dzięki
inwestycjom w wielu obszarach, od edukacji po cyfryzację transportu. Niemniej
jednak pomimo tych inwestycji Turcja nadal jest narażona na dyskryminacyjne
praktyki i ograniczenia, zwłaszcza w tranzycie do krajów Unii Europejskiej.
Ze względu na dyskryminujące praktyki, kontyngenty tranzytowe i narzucone
trasy, tureckie pojazdy muszą pokonywać większe odległości w porównaniu z
pojazdami z krajów UE, z których większość ma niższe normy emisji Euro. Emisje
gazów cieplarnianych rosną z powodu oczekiwania na granicach i odchyleń
tras. Ponadto ceny produktów, które eksportujemy do UE, sztucznie z tego
powodu rosną. Z tego powodu priorytetem powinno być unikanie ograniczeń
o charakterze kontyngentowym stosowanych tylko do pojazdów tureckich w
granicach UE, aby osiągnąć spodziewaną poprawę w transporcie drogowym w
zakresie spełniania wymogów Zielonego Konsensusu i zapobiegania stratom
czasu po stronie UE.
Nawet w UE około 6 milionów ciężkich pojazdów użytkowych, które nie
podlegają ograniczeniom i mają ograniczone inwestycje w normy emisji, jest
używanych bezpłatnie. Błędem byłoby koncentrowanie się na komercyjnym
transporcie drogowym, który jest jednym z segmentów o najniższym udziale
pod względem emisji gazów cieplarnianych z transportu, i eksponowanie sektora
transportu drogowego, który obsługuje 50% handlu Turcja-UE, na nowe koszty i
ograniczenia ze względu na redukcję emisji dwutlenku węgla. Przesłoni zdobycze,
36
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jakie osiągnęła w handlu międzynarodowym i stosunkach gospodarczych.
Wiadomo, że w procesie przejmowania dodatkowych zobowiązań, jakie nakłada
Zielony Ład, ograniczenia w przepływie towarów dalekie są od zachęcania do
przyjaznych dla środowiska inwestycji flotowych, a już powodują nieuczciwą
konkurencję w handlu.
Z wyżej wymienionych powodów kraje, które wchodzą w skład Unii Europejskiej
(UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą zwiększyć znaczenie
Zielonego Konsensusu w badaniach dyplomacji, które nasz kraj będzie prowadził
w dziedzinie transportu, w procesie harmonizacji i wdrażania. Ponadto Turcja
uważnie śledzi badania dotyczące nowego systemu handlu uprawnieniami do
emisji, który Unia Europejska planuje zastosować w transporcie drogowym po
2023 r. i terminowo analizuje jej możliwe skutki dla naszego sektora. Pomimo
dodatkowych kosztów ponoszonych przez ciężkie pojazdy użytkowe w ramach
zasady „zanieczyszczający płaci”, obserwuje się, że samochody i lekkie pojazdy
użytkowe, które mają wyższy udział w emisji dwutlenku węgla, nie pokrywają
tych kosztów w wystarczającym stopniu. W związku z tym podejście „systemów
opłat drogowych opartych na emisjach, a nie odległości lub czasie, obejmujących
samochody i lekkie pojazdy dostawcze”, które nadal znajduje się na agendzie UE,
w większym stopniu przyczyni się do realizacji celów Zielonego Konsensusu
i posłuży do stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu cenowego w całej
Europie. Aby w sposób dokładny i zrównoważony obliczyć emisje dwutlenku
węgla powodowane przez sektory, konieczne jest szybkie stworzenie niezbędnych
mechanizmów. Wreszcie, w ramach transformacji i obowiązków transportu
drogowego wymaganych przez Zielony Konsensus, dostęp do odpowiednich
kombinacji zachęt jest ważny i konieczny do rozszerzenia stosowania nisko- lub
zeroemisyjnych alternatywnych paliw lub do przeprowadzania odnowień floty
zgodnie z zasadą z normami emisji UE.
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7

Plusy i minusy 5 spotkań grup
fokusowych

W ramach obecnego projektu odbyła się seria (w sumie 5) spotkań grup
fokusowych z autorami niniejszego dokumentu projektowego oraz różnymi
przedstawicielami organizacji pozarządowych z Turcji oraz państw członkowskich
UE. W tym kontekście pojawiła się okazja do szczerego omówienia możliwości,
zalet i wad wdrożenia nowej umowy o transporcie drogowym między Turcją a
UE.
Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie poglądów wyrażonych na każdym ze
spotkań grup fokusowych.
1. Spotkanie grup fokusowych
26.10.2021
Po prezentacji raportu, jego treść dyskutowali różni urzędnicy z Ministerstwa
Transportu i Infrastruktury, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
W tym zakresie urzędnik Ministerstwa Transportu zwrócił uwagę, że rozporządzenie
o transporcie drogowym było nowelizowane w latach 2019-2021, a Ministerstwo
jest na bieżąco konsultowane z branżą w sprawie niektórych aktualizacji. Wyraźnie
stwierdzono również, że opłaty tranzytowe nie są traktowane w Turcji jako polityka
i tranzyt pozostaje prawem. Podczas spotkania jeden z uczestników stwierdził, że
UE zgłasza zastrzeżenia co do możliwości negocjacji między stronami rozwiniętej
umowy o transporcie drogowym. Ponadto zauważono, że badania mogą być
prowadzone we współpracy z uczelniami w celu ograniczenia emisji CO2
(zgodnie z celami na 2030 i 2050). Inny uczestnik zauważył, że 95% przepisów
dotyczących transportu drogowego w Turcji jest zgodnych z ustawodawstwem UE,
ale należy zrobić więcej, aby zakończyć proces harmonizacji. Członek tureckiego
stowarzyszenia producentów pojazdów (TAYSAD) stwierdził, że przepisy
dotyczące sektora transportu drogowego w Turcji weszły w życie wraz z dyrektywą
UE i osiągnięto w tym zakresie znaczny poziom harmonizacji
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2. Spotkanie grup fokusowych
03.11.2021
Na tym spotkaniu przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Inwestorów
Turcji podkreślił, że istnieją problemy, które czekają na rozwiązanie w relacjach
Turcji z UE, a transport drogowy jest jednym z nich. W tym kontekście zauważono,
że niektóre praktyki w tym zakresie, zarówno w Turcji, jak i w UE, nie są w pełni
zgodne z postanowieniami Umowy o Unii Celnej obowiązującej między stronami
od połowy lat 90. XX wieku. W związku z tym przedstawiciel ten przekonywał, że
modernizacja Unii Celnej pomogłaby rozwiązać wyżej wymienione sprzeczności
i dlatego potrzebne byłyby wzajemne negocjacje. Inny przedstawiciel Unii Izb i
Giełd Towarowych Turcji podkreślił, że sektor transportu drogowego jest bardzo
ważny dla Turcji i przypomniał, że transport międzynarodowy na poziomie
światowym realizowany jest drogą morską w średnim tempie 84% - 85%. W
tym kontekście zauważono, że chociaż Turcja posiada dużą liczbę obiektów
portowych, 35-36% jej handlu odbywa się drogą lądową. W imieniu swoich
organizacji mówią, że Turcja ma obecnie problemy z drogowymi dokumentami
tranzytowymi oraz że Austria (która nakłada bardzo ograniczony kontyngent
drogowych dokumentów tranzytowych na tureckie ciężarówki przewożące towary
w swobodnym obrocie w UE) i Francja (z Ro-Ro do portów tych krajów) tureckie
naczepy nie mogą być holowane przez tureckie lawety ze względu na ograniczenia
kabotażowe) zauważył, że występują problemy z ograniczeniami kabotażowymi
nakładanymi przez niektóre państwa członkowskie UE w zakresie przewozów
Ro-Ro. Tureccy przewoźnicy muszą ponosić wysokie koszty transportu swoich
naczep w porcie francuskimi ciężarówkami. Uważa się to za błędną interpretację
transportu kombinowanego/intermodalnego (i sprzeczne z obecną polityką UE
promującą intermodalność w całej UE); ponieważ odcinek drogowy i odcinek
Ro-Ro podróży należy traktować jako część tej samej/jednej operacji, a naczepy
nie powinny być traktowane jako kontenery (powinny mieć możliwość holowania
ich w porcie przez tureckie ciężarówki w zamian za odpowiednie zezwolenie na
transport drogowy). Podkreślono, że należy prowadzić negocjacje z właściwymi
stronami w celu oceny tych kwestii i znalezienia trwałych rozwiązań.
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3. Spotkanie grup fokusowych
25.11.2021
Podczas tego spotkania przedstawiciel Tureckiego Stowarzyszenia Producentów
Pojazdów (TAYSAD) stwierdził, że solidne i silne relacje między Turcją a UE,
które będą obejmować aktualizację Unii Celnej, powinny być kontynuowane
w dłuższej perspektywie, co przyniesie korzyści ekonomiczne dla wszystkie
strony i są otwarte na większą współpracę w ten sposób. Członek Stowarzyszenia
Eksporterów Tekstyliów i Odzieży w Stambule (İTKİB) podał przybliżone koszty
pakietu mobilności UE dla tureckiego sektora logistycznego. Na spotkaniu
przedstawiciel UND stwierdził, że w ramach Pakietu Mobilności inspekcje
w tym zakresie w całej UE zostały zwiększone i że w ten sposób zakazane są
obowiązkowe godziny odpoczynku w kabinie, a w związku z tym godziny
odpoczynku kierowców należy spędzać w hotelach lub obiektach noclegowych
udostępnianych przez firmy, a to może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Strony
podkreśliły znaczenie większej przejrzystości w tym obszarze. Przedstawiciel
Stowarzyszenia eksporterów odzieży gotowej i odzieży w Stambule (İHKİB)
oświadczył, że w imieniu İHKİB przeprowadził wiele poważnych badań w ramach
Europejskiego Zielonego Konsensusu i uzgodnił ze spółką kwestie związane
ze wzrostem kosztów i przypomniał, że zostaną przeprowadzone odpowiednie
obliczenia bieżącego i retrospektywnego śladu węglowego członków. Podkreślił
konieczność intensyfikacji kontaktów i współpracy w tym zakresie.

4. Spotkanie grup fokusowych
21.12.2021
Na spotkaniu tym, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji
pozarządowych z Turcji i Europy, a także niektórych organizacji regionalnych,
przedstawiciel Serbskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu
Drogowego – MT (MT) podkreślił wagę kwestii poruszonej w Raporcie 1 dla
przyszłości sektora transportu drogowego i podkreślił, że daje im to możliwość
porównania i przeciwstawienia ustawodawstwa tureckiego i serbskiego.
Przedstawiciel stwierdził również, że podobnie jak Serbia mają podobne
problemy i że Serbia nadal jest krajem kandydującym do UE, zwłaszcza
w sprawach związanych z dokumentami tranzytowymi. W związku z tym
przedstawiciel podkreślił znaczenie podążania w tym samym kierunku, a
obecny na spotkaniu przedstawiciel UND podkreślił znaczenie ustanowienia

86

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA TEMAT USTAWODAWSTWA

solidnej i konstruktywnej sieci z różnymi organizacjami pozarządowymi w
tym konkretnym obszarze, ponieważ Komisja Europejska wysłucha ostrożniej,
jeśli będą w to zaangażowani. Ponadto przedstawiciel Związku Stowarzyszeń
Transportu Drogowego Regionu Współpracy Gospodarczej Morza Czarnego
(KEI-URTA), w skład którego wchodzą stowarzyszenia transportu drogowego
zarówno z krajów UE, jak i spoza UE, stwierdził, że mają wspólne problemy w
transporcie drogowym. Przedstawiciel poprosił o informacje na temat kosztów
harmonizacji z nowym pakietem mobilności UE. W odpowiedzi na to pytanie
przedstawiciel UND stwierdził, że UND utworzyło już taką grupę roboczą w tej
sprawie, przypomniał, że w związku z obowiązkiem powrotu kierowców co 4
tygodnie, co miesiąc pojawią się dodatkowe koszty pakietu mobilności, pojazdy
będą wracać do swoich krajów co 2 miesiące lub 8 tygodni, a miesięczne koszty
wyniosą około 250 tys. Euro. Ponadto przedstawiciel UND dodał, że miesięczny
dodatkowy koszt pełnej harmonizacji zasad pakietu mobilności wynosi około
500 tysięcy Euro, jak wynika z odpowiednich badań przeprowadzonych przez
UND.

5. Spotkanie grup fokusowych
21.12.2021
Na ostatnim spotkaniu z cyklu spotkań grup fokusowych, w których wzięły
udział różne organizacje pozarządowe z różnych dziedzin transportu drogowego
z Turcji, przedstawiciel Stowarzyszenia Turcja-Unia Europejska stwierdził, że
nowy pakiet mobilności UE cieszy się dużym zainteresowaniem Turcji. Właściwie
zauważono, że postanowienia takiego pakietu, podobnie jak ONZ, znajdują
odzwierciedlenie w umowach międzynarodowych dotyczących transportu
drogowego (zwłaszcza Konwencji AETR). Przedstawiciel zwrócił również uwagę,
że w okresie przejściowym 2023-2026 nie będzie zobowiązań finansowych, które
są niezbędne do zaangażowania Turcji w politykę UE Zielonego Konsensusu
(zwłaszcza w odniesieniu do nowo wprowadzonego mechanizmu dostosowania
limitu węgla), ale będzie bardzo poważnym procesem związanym z dokumentami,
a zobowiązania zostaną jasno przedstawione.
Wreszcie, jednym z ważnych punktów jest to, że przedstawicielka WILAT (Kobiety
w Logistyce i Transporcie) podkreśliła wagę stałego udziału kobiet w sile roboczej
i należy to jeszcze bardziej podkreślić. Zauważono, że potrzeba więcej badań i
projektów, aby zwiększyć zatrudnienie kobiet w sektorze transportu drogowego.
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Wstęp
Logistyka to kluczowy sektor gospodarki, który znacząco przyczynia się do
integracji rynku. Ma to bezpośredni wpływ na koszty operacyjne, a także jest
centralnym punktem biznesu transportu drogowego (Togan i Arıcanlı, 2010).
Rola drogowego transportu towarowego w handlu krajowym i zagranicznym jest
bardzo istotna (Kunaka i in., 2013). Droga jest najczęstszym środkiem transportu
w ruchu handlowym i stanowi ponad 80% wszystkich podróży w większości
regionów. W rezultacie koszt i jakość usług transportu drogowego mają kluczowe
znaczenie dla konkurencyjności handlowej kraju i regionu.
Faktem jest, że transport drogowy ma znaczący wpływ na wykorzystanie produkcji
zerowej oraz ma znaczący wpływ na PKB i zatrudnienie. Cała gospodarka
zyskuje na transporcie, a jeśli zostanie on zatrzymany, cała gospodarka traci.
Ponadto wzrost PKB prowadzi do proporcjonalnego wzrostu zapotrzebowania
na transport.
Handel transgraniczny skutkuje wyższymi kosztami transportu niż handel
wewnątrz krajów. Niestety, rządy dbają jedynie o dobro własnych obywateli i
ignorują konsekwencje swoich działań dla zagranicznych klientów, co prowadzi
do niedoinwestowania na całym świecie.
Światowa Organizacja Handlu podkreśla znaczenie wpływu transportu drogowego
na PKB i zatrudnienie ze względu na rosnącą złożoność produkcji (WTO, 2010).
Transport drogowy stanowi od 0,4 do 4,9% produktu krajowego brutto (PKB) i
od 0,3 do 3,9% ich zatrudnienia, w zależności od ich położenia geograficznego i
struktury sieci transportowych. Z drugiej strony opłaty frachtowe i niezawodność
czasu przybycia są najważniejszymi względami dla przewoźników gotowych
towarów. Jedną z najstarszych i najbardziej podstawowych funkcji rządu jest
tworzenie infrastruktury transportowej. (Felbermayr ve Tarasov, 2015).
Różne trudności napotyka się podczas międzynarodowego handlu drogowymi
usługami towarowymi. Trudności te wynikają albo z konfliktów politycznych,
niedostatecznej standaryzacji dokumentów dla procedur celnych, deklaracji
celnych i odpraw celnych, nieodpowiedniej infrastruktury i wyposażenia na
przejściach granicznych, czy wreszcie braku norm dotyczących pojazdów,
warunków pracy kierowców, kontroli i sankcji (WHO , 2001).
Limity ilościowe są jedną z najważniejszych przeszkód w obniżaniu kosztów
transportu (Kunaka i in., 2013).
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Dwustronne preferencyjne ramy handlowe w Europie
W międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlu zagranicznym
transport drogowy jest szeroko stosowany na krótkich i średnich dystansach
oraz dalekobieżnych na wszystkich kontynentach, gdzie liczy się prędkość
(Kunaka i in., 2013). Rządy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu przewagi
konkurencyjnej operatorom z sektora prywatnego. Umowy dwustronne między
krajami są preferowane w przypadkach, w których nie ma pełnej liberalizacji
usług transportu drogowego. Stanowią one podstawowe narzędzia zarządzania
i regulacji międzynarodowych usług transportu drogowego oraz pełnią ważną
funkcję regulacyjną w przypadku braku wielostronnej umowy lub systemu.
Umowy te różnią się zakresem i złożonością, ale ich cechy często odzwierciedlają
otwartość krajów na usługi transportu drogowego.
Z wyjątkiem indywidualnej działalności transportowej do lub z krajów spoza
UE, transport międzynarodowy wymaga użycia jednego z następujących trzech
rodzajów dokumentów tranzytowych: 1 „podwójny” (2) „tranzytowy” (3)
wielostronna licencja Europejska Konferencja Ministrów Transportu (Togan i
Arıcanlı, 2010).
W większości krajów do założenia nowego przewoźnika drogowego i prowadzenia
działalności transportowej wymagana jest rejestracja, a także licencja lub
przepustka.
Licencja wspólnotowa, popularnie zwana licencją UE lub WE, jest głównym
dokumentem stosowanym przez firmy transportowe działające w Europie.
Podaje informacje o właścicielu zarówno dla krajowego, jak i transgranicznego
komercyjnego transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Jest to
jednolity dokument tranzytowy obejmujący podróże między państwami
członkowskimi UE. Umożliwia również ruchowi tranzytowemu do i z krajów
spoza UE wykonywanie ograniczonej liczby operacji transportowych w kraju
UE. Jest wydawany na okres 10 lat i w razie potrzeby można go odnowić.
Różnorodność umów utrudnia firmom transportowym przestrzeganie przepisów.
Chociaż kilka umów dwustronnych dotyczących transportu drogowego
kontroluje tę samą branżę, wszystkie są wyjątkowe. W umowach często znajdują
odzwierciedlenie elementy polityczne, gospodarcze i inne charakterystyczne
dla dwóch zaangażowanych krajów, ale ich cel i granice nie zawsze są jasne.
Wykorzystano regionalne umowy modelowe, aby położyć podwaliny pod
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ostateczną konwergencję i integrację na regionalnych rynkach drogowych
przewozów towarowych, chociaż istniejące modele generalnie lepiej sprawdzają
się między partnerami o podobnych warunkach.
System transportu drogowego składa się z kilku umów dwustronnych, które
dzielą ruch między dwie strony z wyłączeniem pozostałych (z wyłączeniem
kontyngentów „krajów trzecich”) i zapewniają ramy ilościowe poprzez ustalanie
kontyngentów na liczbę dozwolonych podróży każdego roku. Liczbę umów
dwustronnych należących do 43 państw uczestniczących w Europejskiej
Konferencji Ministrów Transportu (UBAK) szacuje się na około 1400, przy czym
około 20 umów przypada na państwa członkowskie Unii Europejskiej i od 30 do
35 umów na resztę świata. (WTO, 2010).
Według bazy danych regionalnych umów handlowych Światowej Organizacji
Handlu od 2021 r. w Unii Europejskiej obowiązuje 46 regionalnych umów
handlowych. Ponadto istnieje 11 wcześnie ogłoszonych akcesji i 10 regionalnych
porozumień handlowych (WTO, 2021).
Jak podkreślają Kunaka i in. (2013), zarówno dwustronne, jak i wielostronne
umowy o transporcie drogowym zaczęto zawierać od 1939 r., aby chronić
koleje przed konkurencją w transporcie drogowym poprzez wprowadzenie
systemu licencji, kontyngentów i taryf dla transportu drogowego. W większości
dwustronnych umów o transporcie drogowym liczba pojazdów, które mogą
służyć między dwoma krajami, jest ograniczona.
Dwustronne Preferencyjne Ramy Handlu (ITF), które mają charakter
wzajemności, zapewniają korzyści krajom eksportującym i pomagają im
kontrolować przepływ ruchu handlowego i stworzyć pewną równowagę dla
operatorów krajowych.
Według WTO (2016) międzynarodowy system transportu drogowego składa się z
tysięcy dwustronnych ram handlowych (WTO, 2016). Wymagania kontyngentowe
określają liczbę poszczególnych przejazdów lub liczbę przepustek ważnych w
danym okresie i stanowią trzon systemu podwójnej kontroli przepustowości.
Jak już wspomniano, pełne wykorzystanie kwot dwustronnych w stosunkach
między dwoma krajami niesąsiadującymi jest uzależnione od dostępności kwot
tranzytowych w interweniujących krajach tranzytowych.
Chociaż umowy dwustronne od dawna są tradycyjną metodą zarządzania
międzynarodowym transportem pasażerskim i towarowym, mogą różnić się
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charakterem, treścią i znaczeniem. (Kunaka i in., 2013). W czasach trudności
gospodarczych w wielu częściach świata umowy dwustronne stają się ważniejsze i
rządy mogą preferować instrumenty prawne, takie jak „ich” umowy dwustronne.
Narody mogą z łatwością „utrzymywać w ryzach” umowy dwustronne (takie jak
umowy Światowej Organizacji Handlu [WTO] lub Światowej Organizacji Celnej
[WCO]), nawet jeśli są one sprzeczne z warunkami rozwiązań wielostronnych
zatwierdzonych przez te same rządy na szczeblu regionalnym lub nawet poziomie
globalnym.
Dwustronne kontyngenty obu stron są zawsze ustalane na tym samym poziomie
(WTO, 2010). W rezultacie, gdy dwie flagi nie są jednakowo konkurencyjne, limit
przydzielony do flagi bardziej konkurencyjnej zwykle kończy się przed końcem
roku. W takich przypadkach kraj, który wyczerpał całą swoją kontyngent,
próbuje uzyskać nowy kontyngent od swojego partnera. Jeśli tego nie zrobi
lub jeśli dodatkowy kontyngent zostanie wyczerpany, produkty nadal mogą
być transportowane pod mniej konkurencyjną banderą lub poza wzajemnie
uzgodnionymi granicami transportu drogowego.
Pełne wykorzystanie kontyngentów dwustronnych na połączenia z krajami
niesąsiadującymi jest uzależnione od dostępności kontyngentów tranzytowych
w krajach tranzytowych pomiędzy nimi. Kontyngenty tranzytowe obu krajów na
końcowych punktach łańcucha nie zawsze są takie same. Pełne wykorzystanie
kwoty dualnej dla danej trasy tranzytowej jest teoretycznie uzależnione od
najniższej kwoty tranzytowej.
Ze względu na ograniczenia nałożone przez niektóre państwa członkowskie
UE, takie jak Bułgaria, Rumunia, Węgry, Austria i Grecja, na liczbę tranzytową
pojazdów zarejestrowanych w Turcji w formie „kontyngentów tranzytu
drogowego” i/lub „opłat za tranzyt drogowy” , ucierpieli europejscy partnerzy
handlowi Turcji, w szczególności handel z Niemcami. Jest to również naruszenie
swobody tranzytu, która jest podstawowym obowiązkiem krajów członkowskich
WTO w zakresie handlu międzynarodowego.
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Ewolucja dwustronnych ram handlowych między UE a
Turcją
Ramy prawne i instytucjonalne
Relacje UE – Turcja opierają się na warstwowej strukturze składającej się z umów
prawnych i stałych organów. Podstawą tego jest porozumienie z Ankary z 1963
roku1. Umowa ta, która weszła w życie w 1964 r., została wówczas zawarta z EWG
i jest umową stowarzyszeniową z dzisiejszą UE. Układ o stowarzyszeniu Unii
Europejskiej. Nakreślił trzystopniową (kaskadową) relację, która obejmuje:
• Pięcioletni okres przygotowawczy (art. 3), podczas którego EWG będzie
dotować wysiłki na rzecz poprawy gospodarki Turcji.
• Okres przejściowy mający na celu „ściślejsze dostosowanie polityki
gospodarczej Turcji i Wspólnoty” na okres nie dłuższy niż 12 lat (art. 4).
• Trzeci i ostatni okres (art. 5 ), w którym unia celna staje się w pełni
operacyjna po zakończeniu wszystkich uzgodnień.
O ile Umowa określa ogólne ramy stosunku partnerskiego, o tyle szczegóły
stopniowego tworzenia unii celnej określają inne dokumenty przyjmowane po
zakończeniu każdego z etapów, które wzbogacają podstawę prawną stosunku.
Porozumienie z Ankary zawierało środki mające na celu zapewnienie swobodnego
przepływu pracowników oraz zniesienie ograniczeń swobody przedsiębiorczości
i swobody świadczenia usług określonych w artykułach 12-14. Jednak kolejne
zapisy miały charakter bardziej aspiracyjny niż prawnie wiążący, jak wynika
ze zdania wprowadzającego „strony zgadzają się na kierowanie”. Porozumienie
pozostawiło otwarte drzwi do ewentualnego przystąpienia Turcji do bloku
europejskiego. W zawiłym brzmieniu art. 28 stwierdza się, że po pomyślnym
i postępowym działaniu swoich porozumień, umawiające się strony po obu
stronach zbadają tę możliwość, gdy Turcja osiągnie etap, na którym może z
łatwością zaakceptować zobowiązania wynikające z porozumień EWG2.
1

2

Official Journal of the European Union. Agreement on Establishing an Association Between the
European Economic Community and Turkey. Ankara, 12 September 1963. Retrieved from: https://
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8e2f9f4-75c8-4f62-ae3f-b86ca5842eee.0008.02/
DOC_2&format=PDF (accessed: 4/1/2022).
Article 28 reads: “As soon as the operation of this Agreement has advanced far enough to justify
envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising out of the Treaty establishing the
Community, the Contracting Parties shall examine the possibility of the accession of Turkey to the
Community.”
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

97

ASPEKTY EKONOMICZNE TURCJI I UMOWY O TRANSPORCİE DROGOWYM UE

Protokół dodatkowy, który wszedł w życie w 1973 roku, zapoczątkował drugą
fazę, która zakończyła porozumienie z Ankary w 1970 roku. Dokument ten
określa „warunki, ustalenia i harmonogramy realizacji fazy przejściowej”3.
Protokół określał odrębne obowiązki dotyczące usuwania barier. Turcji
dano 12 lat (okres dwudziestu dwóch lat dla produktów wyjątkowych)
na zniesienie ceł na towary importowane z EWG i stopniowe otwarcie
swojego rynku dla produktów przemysłowych począwszy od 1973 roku
(art. 8, 10, 11). Na przykład cła zostały zniesione w kategoriach, w których
EWG miała nieproporcjonalną przewagę, takich jak stal i tekstylia.4
W przeciwieństwie do tego, członkowie Wspólnoty znieśli wszystkie podatki i cła
na przywóz z Turcji od pierwszego dnia (art. 9).
Wprowadzono przepisy rozszerzające wzajemną liberalizację na inne sektory.
Artykuł 33 dotyczył swobodnego przepływu towarów rolnych pod warunkiem
przestrzegania przez Turcję wspólnej polityki rolnej (WPR) EWG; Z drugiej
strony artykuł 36 dotyczył swobodnego przepływu siły roboczej, który miał być
zapewniony stopniowo w ciągu dwudziestu dwóch lat od wejścia w życie konwencji.
Trzeci i ostatni etap został osiągnięty decyzją Rady Stowarzyszenia nr 1/95
ustanawiającą Unię Celną w 1995 roku.5 Istniały dwa główne cele: harmonizacja
ustawodawstwa w obszarach swobodnego przepływu towarów oraz swobodnego
przepływu towarów.
Jednolity rynek obejmował zarówno „towary wyprodukowane we Wspólnocie
lub w Turcji”, jak i „towary z krajów trzecich znajdujące się w swobodnym obrocie
we Wspólnocie lub w Turcji” (art. 3).
Strony zobowiązują się do zniesienia taryf i opłat o skutku równoważnym dla
ich wzajemnej wymiany handlowej (art. 4). Turcja musiała także zharmonizować
taryfy dla krajów trzecich w oparciu o Wspólną Taryfę Celną WE (OGT) od dnia
jej wejścia w życie, a następnie dostosować je, jeśli to konieczne, do zmian w
OGT (art. 13). Dopuszcza się jednak pewne wyjątki w przypadkach, w których
3
4
5
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Official Journal of the European Union. Additional Protocol (Financial Protocol). Brussels, 23
November 1970. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=C
ELEX:21970A1123(01)&from=EN (accessed: 4/1//2022).
Arıkan, Harun. Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership? (Abingdon:
Routledge, 2003), p. 58.
EC-Turkey Association Council. Decision No 1/95 on Implementing the Final Phase of the Customs
Union. Brussels, 22 December 1995. Retrieved from: https://www.avrupa.info.tr/sites/default/
files/2016-09/Custom_Union_des_ENG_0.pdf (accessed: 4/1/2022).
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„turecka taryfa celna nie może być jednocześnie zharmonizowana ze Wspólną
Taryfą Celną” (art. 14). W takich przypadkach może zostać wyznaczony termin
zgodności z decyzją Komitetu Stowarzyszenia Unii Celnej6.
W wielu przypadkach zobowiązania te wymagały od Turcji sporządzenia
własnego ustawodawstwa krajowego, zgodnie z wymogiem określonym w art. 54,
który wymagał od Turcji „zharmonizowania w jak największym stopniu” swojego
ustawodawstwa z przepisami wspólnotowymi w dziedzinach bezpośrednio
związanych z funkcjonowaniem Unii Celnej. Są to: polityka handlowa i umowy
handlowe z krajami trzecimi, ustawodawstwo dotyczące barier technicznych w
handlu, prawo konkurencji oraz prawo własności przemysłowej i intelektualnej
oraz ustawodawstwo celne.
W 1996 r. powyższe dokumenty zostały uzupełnione Umową między Europejską
Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turcji w sprawie handlu wyrobami objętymi
Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Była to wówczas
całkowicie odrębna organizacja, ale przestała istnieć po wygaśnięciu Porozumienia Paryskiego w 2002 roku i przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz przekazaniu jej uprawnień.
Wreszcie w 1998 r. Rada Stowarzyszenia przyjęła decyzję 1/98 (zmienioną decyzją 2/2006) przewidującą preferencyjne koncesje w obrocie niektórymi produktami rolnymi. Nie byłoby właściwe ocenianie decyzji Rady Stowarzyszenia nr
1/98 jako strefy wolnego handlu.
Podsumowując, UE-Turcja to przede wszystkim stosunki handlowe. Podlega
trzem preferencyjnym umowom handlowym, a także układowi z Ankary i
protokołowi dodatkowemu, które stanowią jego kręgosłup:
• Decyzja 1/95 ustanawiająca unię celną z mocą od stycznia 1996 r.
• 1996 Umowa między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką
Turcji w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.
• Decyzja 1/98 zapewniająca preferencyjne koncesje w handlu niektórymi
produktami rolnymi.
6

Nonetheless, the article specifies that “under no circumstances may the Customs Union Joint
Committee authorize Turkey to apply a customs tariff which is lower than the Common Customs
Tariff for any product.” See: Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December
1995 on Implementing the Final Phase of the Customs Union.
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Ponadto, oprócz niektórych z tych porozumień, istnieją trzy główne organy, które
oferują zinstytucjonalizowane przestrzenie, w których strony mogą omawiać
kwestie związane z funkcjonowaniem unii celnej i regularnie zgłaszać swoje
spory:
• Rada Stowarzyszenia, utworzona wraz z Układem z Ankary, jest główną
radą, która umożliwia przedstawicielom obu stron regularne spotkania i
dyskusje na poziomie strategicznym.
• Wspólny Komitet ds. Unii Celnej, utworzony jako uzupełnienie decyzji 1/95
(art. 54), odpowiedzialny za nadzorowanie funkcjonowania unii celnej i
dopuszczanie odstępstw od niektórych obowiązków, o których mowa przez
strony.
• Komitet Współpracy Celnej został powołany w 1969 r. decyzją Rady
Stowarzyszenia nr 2/69, na podstawie art. 24 umowy z Ankary. Odpowiada
za współpracę administracyjną między stronami w celu sprawnego i
jednolitego wdrażania przepisów celnych układu o stowarzyszeniu.
Równolegle negocjacje akcesyjne stanowią kolejny, odrębny filar tej relacji.
Rozpoczęły się one dopiero w 2005 roku, po przyjęciu Turcji jako „kraju
kandydującego” z okazji spotkania Rady Europejskiej w 1999 roku w Helsinkach.
W 1987 r. Turcja złożyła pierwszy wniosek o pełne członkostwo w UE na
podstawie art. 237 traktatu rzymskiego.
Jedynym krajem spoza UE, który ma stosunki z Unią Celną (CU) z UE,
jest Turcja (Ülgen, 2018). Wczesne przystąpienie Turcji do nowo powstałej
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej spowodowało ten niezwykły scenariusz.
W rzeczywistości Turcja jako drugi po Grecji kraj podpisała oficjalną umowę
o partnerstwie z EWG. Dlatego minęło ponad dwadzieścia lat od ustanowienia
obecnej unii celnej Turcja-UE. Od tego czasu opracowano umowy handlowe i
wprowadzono nowe dyscypliny. Dlatego należy dokonać przeglądu unii celnej
między Turcją a UE, aby odzwierciedlić zmiany w handlu międzynarodowym.
W rzeczywistości system unii celnej ujawnił również wiele fundamentalnych
niedociągnięć i problemów w ciągu ostatnich dwóch dekad.
Unia Celna ma swoje plusy i minusy. Usunięcie ceł między partnerami może
spowodować dodatkowy handel, a tym samym zwiększyć dobrobyt. Jednak
wysokie bariery w porównaniu z resztą świata mogą raczej zakłócać wymianę
handlową niż ją tworzyć. Ogólny efekt unii celnej zależy od względnej wagi tych
dwóch stron (Mumcu Akan i Engin Balın, 2016).
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Chociaż unia celna zapewnia Turcji pewne korzyści gospodarcze, ma również
istotne wady, takie jak asymetryczne taryfy celne dla krajów trzecich. Autorzy
oceniają wpływ trzech różnych alternatyw, które mogą poprawić stosunki
gospodarcze i handlowe między UE a Turcją:
1. Kontynuacja istniejących ram unii celnej w obecnym kształcie,
2. Modernizacja i aktualizacja Unii Celnej,
3. Zawieszenie unii celnej (w tym przypadku zastosowanie będą miały zasady
WTO) (Yalçın i Felbermayr, 2021).
Akan i Balin podkreślają również, że wpływ dwustronnych umów handlowych
można ocenić za pomocą analizy trendów, modeli grawitacyjnych oraz opartego
na symulacji modelu obliczalnego bilansu ogólnego (CGE), który ma na celu
wyeliminowanie Preferencyjnych ram handlu binarnego. Model grawitacyjny
analizuje intensywność handlu na podstawie różnych czynników, takich jak
odległość, wielkość rynku i różne koszty handlu, które różnią się między krajami.
Zgodnie z zastosowanym przez nich modelem grawitacyjnym „TT” zachęcało
do dwustronnego handlu towarami, przynajmniej w pierwszych latach. Analizy
CGE pokazują, że dwustronna umowa handlowa zwiększa intensywność handlu
dwustronnego. W rzeczywistości w 2016 roku ustalono, że eksport UE do Turcji
był o około 9% większy niż byłby bez Preferencyjnych ram handlu binarnego,
a eksport Turcji do UE był o około 7% większy niż byłby bez Preferencyjnych
ram handlu binarnego. Analiza CGE podkreśla, że Preferencyjne ramy
handlu binarnego przyczyniają się do handlu produkcją przemysłową, w tym
tradycyjnymi tekstyliami, odzieżą i obuwiem, ale nie ma znaczącego wpływu na
produkcję dóbr high-tech.
Bilgin (2018) przedstawił kilka propozycji modernizacji unii celnej, w tym
procedurę udziału w procesie decyzyjnym, ponieważ przystąpienie Turcji
do UE jeszcze się nie odbyło. Rozwijanie środków zaradczych przeciwko
przekierowywaniu handlu poprzez negocjacje w UE, zniesienie wszelkich
kontyngentów na transport drogowy, przyznanie zawodowym kierowcom
ciężarówek ruchu bezwizowego oraz rozszerzenie zakresu unii celnej (Bilgin,
2018). Komisja Europejska (2018) stwierdziła, że modernizacja Unii Celnej jest
w agendzie UE od 2015 r., ale nie osiągnięto konkretnego rozwoju ze względu
na toczące się dyskusje. Dyskusje te stoją w sprzeczności nie tylko z interesami
Turcji, ale także z interesami UE.
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Aby zmniejszyć te luki, UE i Turcja podpisały protokół ustaleń, który przewiduje
aktualizację ram unii celnej w 2015 r.
Jednak Rada Ministrów UE nie upoważniła jeszcze Komisji Europejskiej do
rozpoczęcia negocjacji w sprawie modernizacji turecko-unijnej unii celnej.
Rada Europejska, złożona z szefów rządów i głów państw, zaproponowała w
październiku 2020 r. konstruktywną agendę polityczną UE-Turcja opartą na
modernizacji unii celnej i operacjach handlowych w celu złagodzenia napięć we
wschodniej części Morza Śródziemnego.
W maju 2021 r. PE podkreślił potencjalne korzyści z modernizacji istniejącej unii
celnej zarówno dla UE, jak i Turcji.
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Rozważania dotyczące preferencyjnych ram handlu
dwustronnego
W związku z faktem, że unia celna pełni rolę przejściowej umowy handlowej w
dążeniu Turcji do pełnego członkostwa w UE, a zwłaszcza po 2006 r., ze względu
na stagnację w procesie integracji Turcji z UE, unia celna staje się coraz bardziej
problematyczna w stosunkach handlowych UE-Turcja w ostatnich latach. W
ostatnich latach UE wynegocjowała dodatkowe umowy o wolnym handlu z innymi
krajami (np. Wietnamem czy Japonią), powodując asymetryczną konkurencję
między tureckimi i nietureckimi firmami (Yalçın i Felbermayr, 2021).
Od 2001 r. usługi, BIZ, zamówienia publiczne i środki zwalczania nadużyć
finansowych zawarte w umowach handlowych UE nie są objęte dwustronnymi
preferencyjnymi ramami handlowymi (ITF) (Komisja Europejska, 2016). Chociaż
sektor rolny znajduje się poza Unią Celną, preferencyjne porozumienia handlowe
poprawiły warunki wejścia na rynek w dwustronnym handlu produktami
rolnymi. Jednym z potencjalnie ważnych ograniczeń Preferencyjnych ram handlu
dwustronnego jest to, że nie posiada ona nowoczesnych umów handlowych
dotyczących transgranicznych barier pozataryfowych, co skutkuje barierami
handlowymi.
Kryzys rynków wschodzących w 1997 r., kryzys płatności w Turcji w 2001 r.
oraz incydent z 11 września, który wciągnął region Turcji w łańcuch konfliktów,
niekorzystnie wpłynął na handel między Turcją a UE. Ponadto przystąpienie Chin
do WTO i rozszerzenie UE na wschód w 2004 i 2007 r. stworzyły nową presję
konkurencyjną na stosunki handlowe UE-Turcja. Sytuacja ta spowodowała, że
Turcja podjęła silniejsze inicjatywy w swoich ostatnich umowach o wolnym
handlu ze stronami trzecimi. W wyniku takiego rozwoju sytuacji gospodarczej
oraz zobowiązania Turcji do przestrzegania wspólnej polityki handlowej UE,
Turcja ma tendencję do zawierania nowych umów o wolnym handlu ze stronami
trzecimi.
Kunaka i inni (2013) podkreślają, że koszt międzynarodowego transportu
drogowego wzrasta, a jego efektywność spada, gdy Preferencyjne ramy handlu
dwustronnego nie są przejrzyste i spójne. Jak wspomniano wcześniej, ważnym
elementem handlu międzynarodowego są usługi transportu drogowego.
Jednak niewydolność i koszty dostawców transgranicznych usług transportu
ciężarowego wzrosły ze względu na złożoną kombinację pojazdów krajowych,
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dwustronnych i wielostronnych. Do oceny warunków EUNB wymagana jest
solidna metodologia. Badania podkreślają potrzebę opracowania przewodnika
zwiększającego efektywność regulacji w usługach międzynarodowego transportu
drogowego.
Jeśli stosunki UE-Turcja są problematyczne, to dlatego, że ogólne ramy prawne są
nieodpowiednie. Jeden punkt widzenia twierdzi, że większość tych tarć wynika
nie z niedociągnięć samego porozumienia, ale z faktu, że proces akcesyjny Turcji
nigdy nie został zakończony. Inny pogląd pokazuje, że porozumienia mają
asymetryczne skutki dystrybucyjne.
Regularnie skarżą się na nie.
Wymienione poniżej obszary zostały zidentyfikowane jako problematyczne w
ramach obecnej Unii Celnej (Bank Światowy, 2014)
Ograniczony zakres Unii Celnej. Handel usługami, zharmonizowane zamówienia
publiczne oraz artykuły rolne i rybne nie są objęte unią celną (z wyjątkiem
przetworzonych produktów rolnych). Głównym celem było zniesienie ceł na
towary, ale miało również niewielki wpływ na zmniejszenie lub usunięcie barier
pozataryfowych (NTB), które powodują bariery w handlu towarami i usługami.
Ograniczone kontyngenty transportu drogowego. Jak stwierdził Bank Światowy
(Raport Banku Światowego, 2014), szczególnie dokumenty przejściowe dotyczące
transportu tranzytowego są identyfikowane jako istotne bariery w handlu Turcji
z UE zarówno przez przemysł, jak i sektor publiczny.
Ograniczenia wizowe. Ograniczenia wizowe dla zawodowych kierowców
ciężarówek (zwłaszcza opłaty wizowe i wymogi zaproszeń) stanowią barierę
pozataryfową na towary przewożone między Turcją a UE w ramach unii celnej i
utrudniają prawidłowe funkcjonowanie Unii Celnej UE-Turcja (Bank Światowy,
2014 ).
Perspektywa Turcji
Największym wyzwaniem dla Turcji jest asymetria handlowa wynikająca z
niemożności pełnego dostosowania się do preferencyjnej polityki handlowej UE.
Wraz z każdą nową umową o wolnym handlu UE stopniowo zwiększała liczbę
preferowanych partnerów handlowych.
Podążając za ogólnoświatową tendencją polityczną, od początku XXI wieku UE
zwiększyła swoje plany podpisywania umów o wolnym handlu z państwami
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trzecimi. Ponieważ Turcja nie jest pełnoprawnym członkiem UE, nie jest
automatycznie uwzględniona w tych umowach o wolnym handlu. Kraje, które
mają umowy handlowe z UE, takie jak Algieria, Meksyk, RPA, a ostatnio Japonia
i Wietnam, nie mają powodu, by podpisywać umowy o wolnym handlu z Turcją.
Dzieje się tak, ponieważ unia celna zapewnia preferencyjny dostęp do rynku
tureckiego przez UE.
Główna skarga Turcji dotyczy umów o wolnym handlu (FTA) między UE
a państwami trzecimi lub ich grupami, a Turcja jest prawnie związana tymi
umowami zgodnie z postanowieniami unii celnej. Dzieje się tak, ponieważ
Ankara powinna spontanicznie otworzyć swój rynek dla tych zewnętrznych
eksporterów bez traktowania na zasadzie wzajemności. Ta sytuacja odpowiada
również za zmniejszenie dochodów taryfowych Ankary i niezdolność Turcji do
negocjowania takich samych warunków z UE, gdy później wystąpiła o umowę o
wolnym handlu z tymi samymi krajami.7
Turcja wielokrotnie wyrażała to zaniepokojenie instytucjom UE, w tym
Parlamentowi Europejskiemu8, a późniejsze badania potwierdzają, że ta
wyjątkowa cecha stanowi poważną niekorzyść Turcji pod względem nieuczciwej
konkurencji z rynkami krajów trzecich. Ocena Banku Światowego z 2014
r. wykazała, że art. 16 i 54 decyzji 1/95 wzywające Turcję do przestrzegania
preferencyjnego systemu celnego UE były szczególnie szkodliwe. Ich wpływ
jest spotęgowany wymogiem zawartym w art. 14, zgodnie z którym tureckie
taryfy celne nie mogą być niższe niż OGT dla żadnego produktu. Oznacza to, że
„UE ustala [OGT] zgodnie ze swoimi priorytetami i w większości przypadków
nakłada niższe podatki w ramach umów o wolnym handlu9. Doprowadziło to
do stopniowej liberalizacji tureckich ceł na większość produktów przemysłowych
oraz selektywnej liberalizacji produktów rolnych z krajów trzecich, z którymi UE
wynegocjowała umowy o wolnym handlu”.

7
8

9

Togan, Subidey. “The EU-Turkey Customs Union: A Model for Future Euro-Med Integration,” in R.
Ayadi et al. (eds.), Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean
Countries (Springer, 2015), pp. 37-48, p. 46.
Yapici, Murat. Turkish Perspective on FTAs Under the Turkey-EU CU (with special emphasis to
TTIP). Director General for EU Affairs, Ministry of Economy of the Republic of Turkey. Brussels,
18 June 2013. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/191854/20130619ATT6802
6EN-original.pdf (accessed: 4/1/2022), p.15.
World Bank. Evaluation of the EU-Turkey Customs Union (Washington, D.C.: World Bank Group,
2014), p. 24.
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W raporcie stwierdzono również, że w celu zwiększenia efektywności Unii Celnej
należy usunąć asymetrie wynikające z takich przepisów. Jednak ten problem
nigdy nie został rozwiązany.
Drugim brakiem jest podejmowanie decyzji; innymi słowy, wiąże się to z faktem,
że Turcja nie jest uwzględniona w strategicznych decyzjach handlowych UE.
Chociaż Ankara jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie ds. Unii Celnej,
organ ten zajmuje się wyłącznie sprawami związanymi z wdrażaniem unii celnej.
Jednak dzięki unii celnej Turcja została praktycznie zintegrowana z jednolitym
rynkiem, nie będąc członkiem UE. Ponieważ Turcja nie jest członkiem UE, nie
ma wpływu na politykę handlu międzynarodowego ani politykę jednolitego
rynku UE. Chociaż Turcja musi dostosować swoją krajową i międzynarodową
politykę handlową do polityki UE, rzeczywiste środki wymagane w tym celu
napotykają trudności we wdrażaniu, zwłaszcza w odniesieniu do stron trzecich,
ponieważ Turcja nie posiada lub nie jest w stanie przyjąć równoważnych
przepisów i procedur. W tym kontekście umowy o wolnym handlu zawierane
przez UE z krajami trzecimi powodują problemy z harmonizacją ze względu
na to, że kraje trzecie nie chcą zawierać umów o wolnym handlu z Turcją. W
rezultacie Ankara ponosi ciężar przestrzegania unijnej polityki handlowej i
polityki konkurencji, jednak istnieje poważna niepewność co do sposobu ich
realizacji. W rzeczywistości decyzja 1/95 (art. 54-60) zobowiązuje Turcję do
dołożenia wszelkich starań, aby przyjąć prawodawstwo zgodne z przepisami UE
w obszarach bezpośrednio dotkniętych unią celną.
Artykuł 55 stanowi, że gdy Komisja Europejska przygotowuje nowe akty prawne
w dziedzinach związanych z Unią Celną i konsultuje się z ekspertami z państw
członkowskich, nieformalnie konsultuje się również z ekspertami tureckimi.
Ponadto każda ze stron może wystąpić o dodatkowe konsultacje w ramach
Wspólnej Rady Unii Celnej na etapach poprzedzających decyzję Rady Europy.
Nie doszło jednak do koordynacji tworzenia OGT. Porozumienie z Ankary
również promuje koordynację między stronami z państwami trzecimi w zakresie
ich polityki handlowej (art. 21).
Trzecia kwestia dotyczy charakteru nieskutecznego mechanizmu rozstrzygania
sporów. Zostało to wyjaśnione w art. 25 Układu z Ankary i wyrażone w
następujący sposób: „Umawiające się Strony mogą przedłożyć Radzie
Stowarzyszenia wszelkie spory dotyczące wykonania lub interpretacji niniejszego
Układu dotyczące Wspólnoty, Państwa Członkowskiego Wspólnoty lub Turcji.
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Rada Stowarzyszenia może rozstrzygnąć spór w drodze uchwały; może również
podjąć decyzję o skierowaniu sporu do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich lub innego istniejącego sądu. Każda Strona jest zobowiązana do
podjęcia niezbędnych środków w celu wykonania takich decyzji.”10
Teoretycznie Porozumienie z Ankary obejmuje Mechanizm Rozstrzygania
Sporów dla szerokiego zakresu potencjalnych sporów; jednak obie strony
muszą osiągnąć porozumienie, aby rozpocząć rozwiązywanie sporów. Ponieważ
decyzje w Radzie Stowarzyszenia wymagają jednomyślności, organ ten nie jest
szczególnie odpowiedni do rozstrzygania sporów lub przekazywania takich
sporów innym organom, ponieważ jedna strona zawsze będzie miała prawo weta.
Obecna procedura rozstrzygania sporów rzadko rozwiązuje problemy handlowe
między UE a Turcją (DSM). Ankara uważa, że w
 ostatecznym rozrachunku służy
to interesom UE w świetle asymetrii władzy i asymetrii umownych dodanych do
infrastruktury prawnej unii celnej. 11
Potrzebny jest nowy mechanizm rozstrzygania sporów (DSM) ze wspólną
polityką handlową i ustaleniami technicznymi między UE a Turcją.
Turcja i UE często wdrażają politykę handlową i przepisy techniczne bez
współpracy w różnych dziedzinach. W rezultacie eksporterzy z UE w Turcji
napotykają różne bariery pozataryfowe (NTB).
Według Raportu UE (2016), gospodarka turecka została umiarkowanie dotknięta
przez Preferencyjne ramy handlu dwustronnego. Konfiguracja produktów
eksportowanych z Turcji do UE pozostała niezmieniona, z dwoma wyjątkami,
w których zmniejszył się udział tekstyliów i odzieży w handlu, a wzrósł udział
pojazdów silnikowych. Turcja jest bardziej otwarta na świat dzięki wdrożeniu
wspólnej zewnętrznej taryfy celnej UE oraz rozwojowi zintegrowanych modeli
produkcji i odnotowuje wzrost oparty na handlu (Komisja Europejska, 2016).
Z punktu widzenia UE Dwustronne ramy handlowe zapewniają silny dostęp do
rynku tureckiego. To naprawdę dało przewagę w okresie powolnego globalnego
wzrostu, który nastąpił po globalnym kryzysie 2008-2009.

10
11

Official Journal of the European Union. Agreement Establishing an Association Between the
European Economic Community and Turkey.
See: Göral, Emirhan and Muzaffer Dartan. “The Customs Union in The Context of EU-Turkey
Relations: An Evoluation of Current Debates.” Marmara Journal of European Studies 24, 2 (2016):
1-31, p. 15.
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

107

ASPEKTY EKONOMICZNE TURCJI I UMOWY O TRANSPORCİE DROGOWYM UE

Perspektywa UE
Z punktu widzenia UE transport jest kontrowersyjną kwestią w UE, nawet w
samej UE udało się osiągnąć porozumienie w sprawie transportu po wielu latach.
Wreszcie, transport jest kontrowersyjną kwestią również dla UE. Strony mają kilka
wspólnych celów, takich jak bezpieczeństwo na drogach, zrównoważony rozwój
i ekologiczny transport. Jednak na przykład konkluzje Rady z 2019 r. wzbudziły
obawy dotyczące odmowy uznania przez Turcję prawa przewoźnika z UE do
lotów do Turcji z państwa członkowskiego UE innego niż jego licencjodawca. Z
tej perspektywy można odczytywać odmowę Komisji przedłużenia jej mandatu
po wygaśnięciu negocjacji w sprawie kompleksowej umowy o transporcie
lotniczym między UE a Turcją.12

Szczególny problem: transport drogowy
Dodatkowym problemem są kontyngenty transportu drogowego. Turecki sektor
transportu drogowego jest więźniem tego, czy państwa członkowskie UE są
skłonne do wystawienia dokumentu tranzytowego, a to prowadzi do rosnącej
liczby skarg.13
Z wyjątkiem grecko-cypryjskiej administracji Cypru Południowego (GCA),
Irlandii i Malty, Turcja ma dwustronne umowy transportowe ze wszystkimi
członkami UE. Istnieją jednak istotne różnice między tymi umowami. Różnice te
zawsze stawiają przed operatorami i regulatorami różne wyzwania. Kontyngenty
transportu drogowego wiążą się z dodatkowymi kosztami oraz obciążeniem
administracyjnym. Ma to również konsekwencje społeczne dla operatorów;
W miarę wydłużania się czasu spędzonego na bezczynności kierowców
ciężarówek przy bramkach celnych, zwiększa się również ich poziom stresu i
zmęczenia, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Szacuje się,
że unijny system kontyngentów utrudnia eksport Turcji o 1,66 mld ton, a tym
samym powoduje utratę możliwości w wysokości 5,56 mld USD. Likwidacja
systemu kontyngentów będzie nie tylko korzystna dla Turcji, ale również będzie
oznaczać niższe koszty produktów dla UE, ponieważ zmniejszą się koszty
operacyjne w łańcuchu dostaw. Zgodnie z art. V GATT tranzyt powinien być
bezpłatny na wszystkich kwalifikujących się trasach, ale rzeczywistość jest inna
12
13

Private consultation, European Commission. Brussels, 18 January 2022.
Servantie, Deniz. The quota issue of the Turkish road transport sector in the EU. IKV Brief (Istanbul:
IKV, İktisadi Kalkınma Vakfı, 2017), p. 10.
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i wielu operatorów napotyka ograniczenia w transporcie drogowym. Umowa o
ułatwieniach w handlu jest długoterminowym pozytywnym krokiem w zakresie
kontyngentów i pozwoleń, ale nadal konieczne jest uelastycznienie istniejących
umów dwustronnych (Artıran, 2016).
Ataseven i Tunahan (2015) przeanalizowali komplikacje tranzytowe dwustronnych
kontyngentów na transport drogowy z Turcji do UE. Skorzystali z raportów Banku
Światowego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Turcji (UND),
Ministerstwa Transportu i Infrastruktury oraz Komisji Europejskiej. Stwierdzili
również, że obowiązujące kontyngenty drogowe mają negatywny wpływ na
eksport Turcji, ponieważ swobodny przepływ towarów jest ograniczony poprzez
kategoryzację ich jako usług nieobjętych unią celną. (Ataseven & Tunahan, 2015).
Ülengin i inni (2015) opracowali model grawitacyjny z wykorzystaniem danych
panelowych z 18 wybranych krajów UE obejmujących lata 2005-2012. Ponadto
zbadano sektor tekstylny, jeden z najważniejszych sektorów eksportowych, aby
stworzyć studium przypadku. Wykazali również znaczące negatywne skutki dla
eksportu Turcji do krajów UE. Efekty te nie ograniczały się do eksportu tekstyliów,
ale wpływały również na eksport ogółem. Szacuje się, że w okresie badawczym
Turcja odnotowała 10,6 mld dolarów strat w całkowitym eksporcie drogowym i
5,65 mld dolarów w eksporcie drogowym tekstyliów. (Ülengin i inni, 2015)
Çekyay i inni (2017) kontynuowali prace Ülengin i inni (2015) mające na celu
oszacowanie skumulowanych skutków różnych rodzajów kwot między Turcją a
krajami UE. W tym celu zintegrowali modele maksymalnego przepływu i ciągu.
Wyniki ponownie pokazują, że Turcja odnotowała straty netto w eksporcie
transportu drogowego z powodu kwot. (Çekyay i inni, 2017).
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Rysunek 1. Szacunkowy eksport z Turcji do krajów UE w okresie
obowiązywania kwot oraz różnice przy braku kwot (w mld USD)
(Çekyay i inni, 2017)
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W nowszym badaniu Çekyay i inni (2020) zbadali wpływ kwot na handel zagraniczny
Turcji z krajami UE, wykorzystując model przepływu wielu towarów i model
grawitacyjny. Do oszacowania kontyngentu i bez kontyngentu kosztów wysyłki w celu
porównania używany jest klasyczny model przepływu sieciowego dla wielu towarów.
Obliczone dodatkowe koszty zostały następnie wykorzystane w modelu grawitacyjnym
do oceny ich wpływu na handel. W modelu grawitacyjnym wykorzystano dane
panelowe z 17 krajów europejskich za lata 2009-2015. Wzrost kosztów spowodowany
kontyngentami niekorzystnie wpłynął na całkowity eksport Turcji, eksport żywności i
napojów oraz sektor maszyn i urządzeń. (Çekyay i inni, 2020).
Około 50% tureckiego eksportu do UE odbywa się transportem drogowym (udział
transportu drogowego w eksporcie do Niemiec, głównego partnera handlowego
Turcji, wzrósł do 61 proc.).50% całkowitego rocznego eksportu Turcji do państw
członkowskich UE jest realizowane przez inwestorów będących własnością UE w
Turcji, którzy produkują i eksportują z Turcji do UE.
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Oznacza to, że ograniczenia nałożone przez państwa członkowskie UE na
transport towarów eksportowych z Turcji do UE pociągają za sobą dodatkowe
koszty i ograniczenia w obrocie takimi towarami i importerami takich towarów
w UE.
Pomimo istnienia unii celnej, udział UE w handlu z Turcją wynosi 60% od
początku XXI wieku do wybuchu pandemii Covid-19, ze znaczącym wpływem
istniejących ograniczeń na przejazd drogowy towarów w handlu między UE a
Turcja przez wiele państw członkowskich UE spadła do 45%. W przypadku tego
rodzaju ograniczeń, państwa członkowskie UE na ogół wolą utrzymywać liczbę
dostępnych dokumentów tranzytowych na stałym poziomie, zamiast zwiększać
je zgodnie z ich przepływami handlowymi (kontyngenty i opłaty tranzytowe
stosowane jako ochronne bariery handlowe).
W typowej operacji towary są transportowane ciężarówkami z Turcji do Bułgarii
i Grecji, a następnie przez Bałkany do niektórych kluczowych kierunków
eksportowych Turcji, takich jak Rumunia, Węgry, Austria i Niemcy.14
Przykład Austrii jako wąskiego gardła tranzytowego
Kluczowy korytarz tranzytowy dla drogowego handlu towarami z Turcji do
głównych partnerów handlowych UE, takich jak Niemcy czy Holandia (a także
Wielka Brytania, która nie jest już formalnym członkiem UE, ale ma wysoce
zintegrowaną gospodarkę z UE) Austria stanowi poważne „wąskie gardło
tranzytowe” w swobodnym przepływie towarów między Turcją a Unią Europejską.
Austria stosuje roczny kontyngent 21 000 drogowych przepustek tranzytowych,
aby zapewnić przewoźnikom towarowym z siedzibą w Turcji dostęp do głównych
punktów handlowych, do których ma dostęp tranzyt austriacki, aby umożliwić
tranzyt drogowy przez jej terytorium, co jest niewystarczające do zaspokojenia
zapotrzebowania tych krajów. Brak wystarczającej liczby dokumentów
tranzytowych w niektórych okresach w ciągu roku (austriackie dokumenty
tranzytowe nie są dostępne przez prawie połowę każdego miesiąca) blokuje
międzynarodowych przewoźników towarowych w Turcji i eksporterów, którzy
otrzymują zamówienia od partnerów z UE, ale muszą przedstawić niezbędne
dokumenty tranzytowe, aby przejechać przez Austrię (Ze względu na brak
dokumentów tranzytowych trwało to 180 dni w 2019 roku, z kosztami takimi jak
zakłócenie eksportu, dodatkowe opóźnienia i anulowanie zamówień).
14

Yalcin, Erdal, Aichele, Rachel, and Felbermayr, Gabriel. Turkey’s EU Integration at Crossroads. GED
Study. Gütersloh: Bertelsman Stiftung, 2016.
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Nieadekwatność istniejących dokumentów dotyczących przepustek drogowych z
powodu ograniczeń kontyngentowych powoduje, że przewoźnicy zarejestrowani
w Turcji poszukują droższych tras alternatywnych, co stanowi znaczne straty
dla eksporterów w Turcji i importerów w UE, z których połowa to inwestorzy z
UE (Dodatkowe opłaty kolejowe, ograniczona przepustowość pociągów, częste
odwołania w warunkach zimowych, np. niezwykle pracochłonna i obowiązkowa
zmiana trybu na pociągi RO-LA, co stwarza poważne trudności).
Chociaż Turcja jest w stanie uniemożliwić kontyngentom drogowym i opłatom
nakładanym przez niektóre państwa członkowskie UE pełne wykorzystanie
swobodnego przepływu towarów, który jest głównym elementem turecko-unijnej
unii celnej, obecnie istnieją różne opinie na temat transportu oraz jego ścisły
związek ze swobodnym przepływem towarów. W rezultacie transport drogowy
na szerszym obszarze europejskim jest zarządzany poprzez nakładające się na
siebie systemy dwustronne i wielostronne.
Zasadniczo, zgodnie z traktatem lizbońskim, transport drogowy z krajami
trzecimi jest kwestią suwerenności, a każde państwo członkowskie może,
według własnego uznania, zaakceptować warunki, jakie sobie życzy w umowach
dwustronnych. Turcja ma stałe umowy z 24 państwami członkowskimi UE;
Wyjątkami są Cypr, Irlandia i Malta.
Ze względu na ograniczoną liczbę dokumentów tranzytowych wydawanych
do Turcji przez niektóre kraje UE dochodzi do zakłóceń w przepływach
transportowych przekraczających granice tych krajów (tj. Bułgarii, Grecji, Austrii,
Włoch, Słowenii, Czech i Rumunii). Dlatego utracone możliwości transportowe
(i handlowe) starano się zrekompensować, wykorzystując licencje UBAK
przyznane tureckim przewoźnikom. Międzynarodowe Forum Transportu (ITF),
którego członkiem jest Turcja, zarządza Wielostronnym systemem kwot (MQS),
programem odpowiedzialnym za wydawanie licencji na transport drogowy.15
Licencje te są administrowane przez Europejską Konferencję Ministrów
Transportu (UBAK), która w 2006 roku przekształciła się w Międzynarodowe
Forum Transportu (ITF). Umożliwiają wielostronne operacje transportowe w
43 europejskich państwach członkowskich uczestniczących w systemie. UBAK
składa się z państw członkowskich UE oraz Turcji.
15
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Na podstawie decyzji Europejska Konferencja Ministrów Transportu wydaje
licencje UBAK.Licencja ta obejmuje międzynarodowy transport drogowy
produktów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi UBAK, w tym
ruch tranzytowy. Liczba licencji UBAK dostępnych dla każdego państwa
członkowskiego jest ograniczona i są one przydzielane na poziomie krajowym
przez właściwe organy każdego państwa członkowskiego.
620 istniejących kontyngentów bazowych przyznanych przewoźnikom tureckim
w ramach systemu kontyngentów UBAK, w 2018 r. umożliwił 79 036 wyjazdów
eksportowych z Turcji (zwłaszcza do UE) z wykorzystaniem licencji UBAK. W
tym samym okresie liczba lotów eksportowych do Turcji przez przewoźników
nietureckich korzystających z licencji UBAK wyniosła 102 671 (Ministerstwo
Transportu i Infrastruktury TR oraz UND, 2021)
W przypadku lotów importowych tureccy przewoźnicy wykonali 55 028
(głównie z UE) lotów importowych na licencjach UBAK, natomiast przewoźnicy
nietureccy wykonali 55 899 lotów.
W 2018 r. liczba przewoźników spoza Turcji wjeżdżających do Turcji bez ładunku
(z licencją UBAK) w celu odbioru ładunku eksportowego wyniosła 51 876.
W ramach Systemu kontyngentu UBAK, korzystanie z licencji UBAK jest ograniczone
przez takie kraje jak Austria, Włochy, Węgry, Federacja Rosyjska i Grecja.
W porównaniu z europejską flotą transportu drogowego, gdzie prawie każda
ciężarówka posiada licencję UBAK, Ponieważ ograniczona liczba licencji UBAK
jest wykorzystywana głównie w celu zrównoważenia zapotrzebowania na
dodatkowe dokumenty tranzytowe i przezwyciężenia problemu nałożonych opłat
tranzytowych, korzystanie z licencji UBAK jest dalekie od zrekompensowania
braku odpowiednich zezwoleń drogowych dla operacji transportowych tureckich
przewoźników do Europy.
Podczas kryzysu pandemicznego Covid-19 na początku 2020 r., kiedy kraje
europejskie nagle znalazły się w niespodziewanie tragicznej sytuacji z groźbą
nagłego zamknięcia granic, i w konsekwencji groźby „poważnych niedoborów
podstawowych towarów i produktów” (wyjaśniona przez panią Von der Leyen
z Komisji Europejskiej), Turcja nadal jest wiarygodnym dostawcą dla swoich
europejskich partnerów, dążąc do utrzymania otwartych granic dla handlu i
wspierania odporności gospodarek europejskich w obliczu nagłych wstrząsów
podaży i popytu.
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

113

ASPEKTY EKONOMICZNE TURCJI I UMOWY O TRANSPORCİE DROGOWYM UE

Jednak w międzynarodowym transporcie drogowym towarów z Turcji do
Europy, mimo że od ponad 20 lat istnieje unia celna między Turcją a UE, tureccy
przewoźnicy od dawna podlegają różnym niesprawiedliwym i dyskryminującym
restrykcjom nakładanym przez niektóre państwa członkowskie UE.
Takie naruszenie dorobku prawnego UE (w tym Unii Celnej) poprzez
nałożenie ograniczeń na operacje transportowe wykonywane przez tureckich
przewoźników, co zostało prawnie potwierdzone w październiku 2017 r. wraz
ze sprawą przeciwko Węgrom w sprawie opodatkowania pojazdów ciężarowych
zarejestrowanych w Turcji w tranzycie przez Węgry, która została skierowana
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (Orzeczenie
prejudycjalne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-65/16):
„Artykuł 4 Decyzji Rady Stowarzyszenia Turcja – WE z dnia 22 grudnia 1995
r. i numer 1/95 w sprawie ustanowienia ostatniego etapu Unii Celnej, podatek
od pojazdów mechanicznych, o którym mowa w sprawie głównej, pobierany
od wszystkich właścicieli pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w kraju
niebędącym członkiem Unii Europejskiej i przejeżdżających przez terytorium
Węgier do innego państwa członkowskiego płatny przy każdym przekroczeniu
granicy węgierskiej, w odniesieniu do towarów objętych unią, powinien być
interpretowany jako stanowiący podatek o skutku równoważnym do cła i
dlatego jest zabroniony przez ten artykuł.”
Trybunał ponadto potwierdził związek między transportem a swobodnym
przepływem towarów, stwierdzając w swoim wyroku następujące punkty”:
“…Unia celna z konieczności wymaga swobodnego przepływu towarów
między państwami członkowskimi. Ta swoboda sama w sobie nie byłaby
pełna, gdyby państwa członkowskie mogły w jakikolwiek sposób zapobiegać
lub ingerować w przepływ towarów w tranzycie. Ze względu na unię celną
i dla obopólnej korzyści państw członkowskich należy uznać istnienie
ogólnej zasady swobody tranzytu towarów w Unii Europejskiej (decyzja z
dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie C173/05 Komisja przeciwko Włochom,
EU:C:2007:362, pkt 31 i odpowiednie orzecznictwo).”
Wszystkie akty prawne wdrożone przez państwa członkowskie, które mogłyby
bezpośrednio, pośrednio lub potencjalnie utrudniać handel w Unii Europejskiej,
zostały przyjęte jako środki o skutku równoważnym z ograniczeniami ilościowymi
zgodnie z orzecznictwem. Te same warunki muszą być stosowane porównawczo
do przepisów przyjętych przez państwo członkowskie, które prawdopodobnie

114

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

ASPEKTY EKONOMICZNE TURCJI I UMOWY O TRANSPORCİE DROGOWYM UE

uniemożliwią handel w ramach unii celnej wynikającej z układu o stowarzyszeniu
EWG-Turcja na tych samych warunkach.
Przewóz towarów stanowi taką działalność, dlatego jest nierozerwalnie związany
z przewozem tych towarów, a więc z ich swobodnym przepływem. W związku
z tym nawet zakładając, że przedmiotowe zdarzenie podatkowe to wyłącznie
transport, podatek należy uznać za opłatę o skutku równoważnym do cła w
rozumieniu art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 4 Decyzji
1/95 Rady Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie.
Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie węgierskiej opłaty
tranzytowej zapoczątkowała proces negocjacji politycznych między Węgrami
a Turcją w 2018 roku i zaowocowała zniesieniem opłaty tranzytowej w 2018
roku, a następnie bardzo wysokim wzrostem liczby węgierskich kontyngentów
tranzytowych dla przewoźników tureckich w 2020 roku (110 000 dokumentów
tranzytowych wydanych w ramach obecnego systemu kontyngentów).
W związku z tym decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
jest obecnie częścią dorobku prawnego UE i jest automatycznie wiążąca dla
wszystkich państw członkowskich UE, które stosują podobne opłaty do (tylko)
przewoźników tureckich za tranzyt, takich jak Bułgaria (86 EUR), Rumunia
(238 EUR), Grecja (100 EUR), Decyzja ta może być przyjęta jako podstawa
prawna inicjatyw politycznych mających na celu podobny rozwój tureckich
przewoźników.
Ograniczenia podróży.
Turcja jest jedynym krajem kandydującym, którego obywatele potrzebują wizy,
aby wjechać do UE. Jednak układ z Ankary przewidywał stopniową liberalizację
przepływu pracowników (art. 12–14) oraz protokół dodatkowy wyznaczają
dziesięcioletni okres na osiągnięcie tego celu (art. 36).16 Ankara zwraca uwagę,
że warunek ten nie jest kwestionowany w żadnym z pozostałych krajów
kandydujących do członkostwa w UE i Bank Światowy stwierdził, że obecny
system wizowy osłabia stosunki handlowe i biznesowe między UE a Turcją z
powodu i) nadmiernej formalności i krótkich okresów wizowych ii) wysokich
wskaźników odmowy wiz iii) wysokich opłat wizowych i częstych opóźnień w
przetwarzaniu wiz.17
16
17

Official Journal of the European Union. Additional Protocol (Financial Protocol).
World Bank. Evaluation of the EU - Turkey Customs Union, p. 79. See also: Nas, Çiğdem. “TurkeyEU Customs Union: Its Modernization and Potential for Turkey-EU Relations.”
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W związku z unijną polityką wizową tureccy przedsiębiorcy są poszkodowani w
prowadzeniu działalności gospodarczej w UE.
Stosunki gospodarcze Turcji z Unią Europejską umacniają się, zwłaszcza
biorąc pod uwagę postpandemiczną restrukturyzację europejskich łańcuchów
dostaw. Pomimo pandemii dynamika ta znajduje odzwierciedlenie w szybkim
wzroście dwustronnej wymiany handlowej z państwami członkowskimi UE
oraz znaczącym wzroście liczby wniosków wizowych dla tureckich kierowców
zawodowych w 2020 roku. Oczekuje się, że ta nowa faza wzmocni stosunki Turcji
z UE i zapewni znaczne możliwości wzrostu w wielu obszarach, zwłaszcza w
handlu dwustronnym.
Ponieważ zawodowi kierowcy ciężarówek są najważniejszym podmiotem
w transporcie towarów i usług między UE a Turcją, „wizy dla kierowców
zawodowych” są powszechną kwestią ekonomiczną, która powinna być
traktowana priorytetowo w obecnym procesie „Dialogu w sprawie liberalizacji
reżimu wizowego”. Ograniczenia dotyczące kierowców zagrażają sprawnemu
funkcjonowaniu unii celnej. Raport Banku Światowego z oceny Unii Celnej UETurcja 2014 potwierdził, że problemy z uzyskaniem wiz i ograniczenia długości
pobytu szkodzą funkcjonowaniu unii celnej (Bank Światowy, 2014).
Zarówno dokument „Wytyczne dla obywateli tureckich dotyczące przekraczania
granic zewnętrznych państw członkowskich UE w celu świadczenia usług w
UE” opublikowany w 2009 r., jak i „Podręcznik wdrażania dla straży granicznej
(podręcznik Schengen)” opublikowany przez Komisję Europejską w dniu
14 grudnia 2012 r. dostarcza informacji o procedurach wjazdu i wyjazdu na
granicach państw członkowskich UE. Jednak tureccy kierowcy ciężarówek
(obywatele), którzy są uznawani za „usługodawców” przez państwa członkowskie
(Niemcy, Holandia i Dania) mogą świadczyć usługi tylko wtedy, gdy podróżują
samolotem lub statkiem, ponieważ państwa członkowskie nie zezwalają na
tranzyt bezwizowy . Jednak ciężarówek przewożących produkty przez granice
UE nie można oddzielić od swoich kierowców.
W rezultacie, chociaż usługi transportu drogowego są niezbędne dla
długoterminowego handlu, ograniczenia wizowe dla zawodowych kierowców
ciężarówek stanowią barierę pozataryfową dla towarów przewożonych między
Turcją a UE w ramach unii celnej.
Obowiązek wizowy dla kierowców ciężarówek, który już sam w sobie jest
problemem, pogarsza transport drogowy, nakładając większe obciążenia
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administracyjne i finansowe na tureckie firmy ciężarowe, których kierowcy
potrzebują wizy, aby wjechać do strefy Schengen.
Ankara od dawna toczy z UE konflikt wizowy i postrzega kontyngenty na
licencje przewozowe jako techniczną barierę handlową, którą każde państwo
członkowskie UE może manipulować jednostronnie i arbitralnie, zamiast być
wspólnie regulowaną.18 Twierdzi, że to nienaturalnie ogranicza i utrudnia handel
dwustronny obu stronom. Bank Światowy poparł stanowisko Turcji, opisując
system kontyngentów jako przeszkodę w pełnym funkcjonowaniu unii celnej.19
W rzeczywistości badanie Komisji Europejskiej z 2014 r. szacuje, że jeśli transport
drogowy zostanie w pełni zliberalizowany, handel wzrośnie o 3,5 miliarda euro,
dodając 1,9 miliarda euro do gospodarki Turcji i 1,6 miliarda euro do krajów
UE.20 Ponadto władze tureckie argumentują, że kwestia statusu jest sprzeczna z
zasadami Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (art. V) oraz umowy
o ułatwieniach w handlu (art. X), która zapewnia swobodę przejazdu przez
terytorium państw sygnatariuszy bez przeszkód, ograniczeń lub opóźnień.
Wreszcie, określając sposoby realizacji tego, umowa z Ankary zawiera
postanowienie implikujące rozszerzenie przepisów transportowych na Turcję,
pierwotnie zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę (art. 15).
Pomimo uzasadnionych twierdzeń i niedociągnięć obu stron, w rzeczywistości
kontekst regulacyjny szybko się rozwija i nie należy lekceważyć dalszego
znaczenia transportu drogowego w przyszłości. Wraz z wdrożeniem Zielonego
Ładu i innych podobnych podejść, UE postanowiła ograniczyć emisje CO2.
Ta inicjatywa postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
wytwarzanych przez sektor transportu o 90 procent do 2050 r. i o co najmniej
55 procent do 2030 r.,21 jednak interesariusze, z którymi konsultowano się w
związku z niniejszym raportem, twierdzą, że powinno się to odbywać stopniowo,
realistycznie i harmonijnie.22

18
19
20
21
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Yalcin and Felbermayr, The EU-Turkey Customs Union and Trade Relations: What Options for the
Future?
World Bank, Evaluation of the EU–TURKEY Customs Union, World Bank Group.
Cited in Servantie, Deniz, The Quota Issue of the Turkish Road Transport Sector in the EU, p. 7.
European Commission. Strategy. Priorities 2019-2024. A European Green Deal: Transport and the
Green Deal. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal/transport-and-green-deal_en (accessed 17. 01. 2022)
Private consultation, Brussels, 20 January 2022.
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W tym kontekście, choć środki finansowe są obecnie niewystarczające, Bruksela
chciałaby trwałego przejścia na kolej i transport morski, co ostatecznie wpłynie
na przepływ towarów między Turcją a UE. Zapowiedzią tego był raport okresowy
Komisji z 2016 r., który wymienia ochronę środowiska i dekarbonizację jako nowy
obszar zainteresowania i wzywa do zmniejszenia udziału transportu drogowego
w handlu dwustronnym.
W ramach Zielonego Ładu UE i Turcja mogą być zmuszone do wspólnego
wdrożenia nowych paradygmatów gospodarczych i politycznych w różnych
sektorach przemysłu, a to poniesie część ciężaru dekarbonizacji. Ostatecznie
nieuniknione jest, że ucierpi sektor transportowy. Rozmówca wysłuchany
w związku z tym raportem ostrzegł, że „Ważne jest, aby Turcja została w jak
największym stopniu włączona w postęp UE w zakresie zielonego ustawodawstwa
i inwestycji, tak aby Zielony ład miał ogromny wpływ na turecki przemysł, aby
świat biznesu nie został zagubiony i pozostawiony w tyle”.23
Poniższy rozdział przedstawia ewolucję relacji Partnerstwa poprzez wzloty i
upadki od czasu utworzenia wspólnego rynku.
Tło recesji
Regularne raporty, znane również jako raporty krajowe, publikowane przez okres
dwudziestu lat to oficjalne dokumenty publikowane corocznie przez Komisję
Europejską, które oceniają sukces kraju kandydującego w spełnieniu warunków
członkostwa w UE. W świetle przedstawionych celów należy zauważyć, że raporty
te mają ograniczone zasoby, ponieważ są publikowane głównie w ramach procesu
akcesyjnego. Zawierają jednak również specjalny dział poświęcony unii celnej.
Kolejną kwestią, którą należy zaakceptować, jest to, że są one jednostronne,
ponieważ zostały przygotowane wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Sąsiedztwa i
Negocjacji Rozszerzeniowych Komisji Europejskiej bez udziału Turcji. Niemniej
jednak dają przynajmniej możliwość przyjrzenia się ewolucji stosunków tureckounijnych na przestrzeni lat.
Analiza obejmuje lata 1998-2021, w tym pierwszą i najnowszą publikację raportu.24
Turcja została oficjalnie ogłoszona kandydatem w 1999 r. (po złożeniu wniosku o
członkostwo w 1987 r.), więc regularne raporty zaczynają się od 1998 r. Dlatego
23
24
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kolejnym ograniczeniem tego narzędzia jest wyłączenie relacji z poprzednich 20
lat, ale jest to akceptowalne, gdyż w 1995 r. unia celna weszła w ostatnią fazę.
Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że pomimo pewnych postępów w pewnych
obszarach, wiele z tych samych uwag krytycznych utrzymywało się na przestrzeni
lat. Dokumenty wskazują również na poważne pogorszenie stosunków po 2016
roku.
W 1998 r. raport przyznał, że Turcja podjęła „poważne wysiłki” w celu wdrożenia
reform zgodnych z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie ceł. Okazało
się jednak, że pozostaje w tyle w modernizacji administracji celnej, a zwłaszcza
w komputeryzacji. W ramach ważnej uwagi podkreślił, że bariery techniczne
w handlu pozostają w krajowym ustawodawstwie Turcji i stwierdził, że „wciąż
brakuje ustawodawstwa, które umożliwiłoby Turcji przyjęcie podstawowych
zasad nowego i globalnego podejścia Wspólnoty” i poczyniła niewielkie postępy
w sektorach objętych „dyrektywami nowego podejścia”.25 Dyrektywy nowego
podejścia miały na celu uczynienie wspólnego rynku bardziej „konkurencyjnym”
i musiały zostać wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz
podmioty zaangażowane we wspólny rynek, takie jak Turcja.26
Te ustalenia nie dziwią, biorąc pod uwagę, że unia celna weszła w życie dopiero trzy
lata temu (rok dla nowych dyrektyw), a te same niedociągnięcia potwierdziły się
w 1999 roku. Mimo że dokument wypełnił większość zobowiązań wynikających
z unii celnej, Turcja uznała, że musi podjąć dodatkowe wysiłki, aby w pełni
dostosować prawodawstwo do kryteriów EWG w zakresie konkurencji, a także
ceł.27
W 2000 r. raport stwierdził skuteczny swobodny przepływ wytworzonych
towarów pomimo barier pozataryfowych dla niektórych produktów (np.
ceramiki i płytek). Doniesiono, że w Turcji nałożono zakazy importu napojów
alkoholowych, żywego bydła i mięsa wołowego, co stanowi naruszenie układu o
stowarzyszeniu.

25
26
27
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Wyjątkiem było stosowanie reguł pochodzenia dla tureckich produktów z
tuńczyka.28
W regularnym raporcie z 2001 r. podkreślono, że te same problemy utrzymują
się, i zasugerowano, że Turcja powinna zintensyfikować swoje wysiłki w celu
zapewnienia „pełnej harmonizacji i wdrażania ustawodawstwa, szczególnie
w obszarach, w których uprawnienia są dzielone między departamenty celne,
handlu i stosunków zagranicznych”.29
Poinformowano, że w 2002 r. dokonano przełomu we wdrażaniu reform
mających na celu harmonizację ustawodawstwa tureckiego i stwierdzono, że
Ankara „prawie zakończyła dostosowywanie się do Wspólnej Taryfy Celnej
(OGT), a ustawodawstwo celne jest w dużej mierze zgodne ze wspólnotowym
ustawodawstwem celnym ”. Jednakże, chociaż niedociągnięcia z poprzednich lat
zostały najwyraźniej usunięte, Raport wzywa również do dodatkowych wysiłków
w zakresie stref wolnocłowych i procedur celnych o skutkach gospodarczych.30
Te same kwestie, a mianowicie reżim fiskalny stref wolnocłowych i procedury
celne, pozostały głównymi problemami w latach 2003-2007, kiedy sprawozdania
zachęcały do znacznych

ulepszeń.31
Krytyka wokół stref wolnocłowych i procedur celnych o skutkach gospodarczych
kontynuowana była w 2008 r., kiedy w raporcie stwierdzono, że „ustawodawstwo
dotyczące stref wolnego handlu nie jest zgodne z dorobkiem prawnym, ponieważ
strefy te uważa się za znajdujące się poza turecką strefą celną.” 32 W raporcie
UE na lata 2009-2010 dotyczącym Strategii rozszerzenia i kluczowych wyzwań
użyto sformułowania „długotrwały zestaw problemów handlowych nie został
28
29
30
31

32

Commission of the European Communities. 2000 Regular Report from the Commission on Turkey’s
Progress Towards Accession, European Commission. Brussels, 8 November 2000.
Commission of the European Communities. 2001 Regular Report on Turkey’s Progress Towards
Accession. Brussels 13 November 2001, p. 87.

Commission of the European Communities. 2002 Regular Report on Turkey’s
Progress Towards Accession. Brussels 9 October 2002, p. 123.

Commission of the European Communities. 2003 Regular Report on Turkey’s Progress Towards
Accession Brussels, 5 November 2003, p. 120; Commission of the European Communities. 2004
Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession. Brussels, 6 October 2004, pp. 1479; European Commission. Turkey 2005 Progress Report. Brussels, 9 November 2005, p. 124;
Commission of the European Communities. Commission Staff Working Document. Turkey 2006
Progress Report. Brussels, 8 November 2006, p. 70; Commission of the European Communities.
Commission Staff Working Document. Turkey 2007 Progress Report, Brussels, 6 November 2007,
p. 71.
Commission of the European Communities. Commission Staff Working Document. Turkey 2008
Progress Report. Brussels, 5 November 2008, p. 80.
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rozwiązany i powstały nowe”, a sytuacja nie zmieniła się w czasie kryzysu
gospodarczego. Pełna zgodność z tureckimi zobowiązaniami w ramach unii
celnej ma zasadnicze znaczenie, a w większości obszarów ważne jest, aby Turcja
rozwinęła swoje zdolności administracyjne do zajmowania się dorobkiem.”33
Zmiany w ustawie o strefach wolnocłowych włączyły te strefy do obszaru celnego
Turcji, aw 2009 r. raport pochwalił dostosowanie tureckiego prawa celnego do
nowego prawa celnego WE. Skrytykował jednak częściowe wyłączenie operacji
w strefach wolnocłowych oraz niewystarczające dostosowanie do dorobku
prawnego oraz ograniczenia dotyczące statków i samolotów zarejestrowanych w
greckiej administracji cypryjskiej lub statków i samolotów, których docelowym
portem zawinięcia jest grecka Administracja Cypru.34
W sprawozdaniu z 2010 r. wyrażono zadowolenie z przyjęcia przepisów
wykonawczych do nowego prawodawstwa celnego i stwierdzono wysoki poziom
dostosowania do dorobku prawnego UE w tej dziedzinie, chociaż przepisy celne
dotyczące sklepów wolnocłowych, praw własności intelektualnej i towarów
wykorzystywanych w strefach wolnego handlu wymagają większej uwagi. Towary
znajdujące się w swobodnym obrocie w granicach unii celnej napotykały bariery
pozataryfowe. Kontyngenty taryfowe pozostały obszarem zainteresowania.35
W sprawozdaniu z 2011 r. poczyniono postępy w zakresie przepisów celnych,
stref wolnego handlu, zarządzania granicami i kontyngentami taryfowymi,
ale zwrócono uwagę na niedociągnięcia w zakresie zdolności egzekwowania
przepisów dotyczących bezpieczeństwa.36
W 2012 roku raport ujawnił nierówny postęp w zakresie zadowolenia z
harmonizacji przepisów celnych i zasad klasyfikacji towarów. Wręcz przeciwnie,
uznano, że harmonizacja jest niewystarczająca pod względem obniżenia ceł, stref
wolnocłowych, zarządzania granicami, kontyngentów taryfowych i niektórych
barier pozataryfowych, praw własności intelektualnej, pochodzenia importu z
33

34
35
36

Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010. Brussels: 2009.
Retrieved from: https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-11/strategy-paper-2009-en.pdf
(accessed: 4/1/2022), p. 71.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2009 Progress Report.
Brussels, 2009, p. 84.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2010 Progress Report.
Brussels, 9 November 2010, p. 93.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2011 Progress Report.
Brussels, 12 October 2011, pp. 103-4.
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krajów trzecich, ograniczeń stosowanych wobec Greckiej Administracji Cypru.37
W 2013 r. nadal występowały luki w zakresie zwolnień podatkowych, zasad strefy
wolnego handlu, zarządzania granicami, kontyngentów taryfowych i certyfikacji
pochodzenia. Z drugiej strony podjęto dalekosiężne kroki w związku z przyjęciem
koncepcji upoważnionego podmiotu gospodarczego i przystąpieniem Turcji do
Umowy o Wspólnym Tranzycie. 38
Raport z 2014 r., poczyniono niewielkie postępy w obszarze przepisów celnych,
z niedociągnięciami w szczególności w obszarach zwolnień podatkowych, stref
wolnocłowych, środków nadzoru, kontyngentów taryfowych oraz wymogu
przedstawiania dowodu pochodzenia niektórych towarów znajdujących się w
swobodnym obrocie. Z drugiej strony uznano, że zdolności operacyjne poprawiły
się w dziedzinie zarządzania granicami.39
Od 2015 r. raporty krajowe dotyczące Turcji skupiają się głównie na stosunkach
politycznych między obiema stronami, a informacje na temat unii celnej są bardziej
ograniczone. W sprawozdaniu Turcji z 2015 r. podkreślono nierównomierne
postępy w prawodawstwie celnym. Prawo celne nie zostało jeszcze dostosowane
do unijnego prawa celnego. Nie można odnotować postępów w lokalnej odprawie
celnej ani we wdrażaniu koncepcji upoważnionego przedsiębiorcy.40
To samo dotyczy sprawozdania Turcji z 2016 r., w którym stwierdza się, że nie
poczyniono dalszych postępów w obszarze przepisów celnych.41 Ustalono,
że Turcja jest dobrze przygotowana do swobodnego przepływu towarów.
Jednak naruszenia zasad unii celnej stwierdzono w wielu obszarach, w tym w
zarządzaniu kontyngentami taryfowymi. Niektóre produkty, takie jak aluminium,
miedź i skóra, nadal podlegały ograniczeniom eksportowym. Istniały również
bariery techniczne w handlu, takie jak wymogi dotyczące rejestracji, wstępnego
zatwierdzania, licencjonowania i nadzoru. Należało poczynić wysiłki w celu
rozszerzenia komputeryzacji urzędów administracyjnych, uproszczenia procedur
i poprawy kontroli opartych na ryzyku w celu ułatwienia legalnego handlu.42
37
38
39
40
41
42

European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2012 Progress Report.
Brussels, 10 October 2012, pp. 85-6.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2013 Progress Report.
Brussels, 16 October 2013, pp. 73-4.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey 2014 Progress Report.
Brussels, 8 October 2014, pp. 71-2.
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-11/tr_rapport_2015_en.pdf pp. 79.
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-12/20161109_report_turkey.pdf pp. 90.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey Report 2016. Brussels, 9
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Raport Turcji z 2017 r. kładzie większy nacisk na sytuację polityczną w kraju,
ponieważ UE ogłosiła, że „prawa

podstawowe są znacznie ograniczone”. Ogólnie
rzecz biorąc, nie poczyniono postępów w głównych kwestiach zidentyfikowanych
w poprzednich sprawozdaniach. W tym samym raporcie podkreśla się, że nie
poczyniono postępów w zakresie unii celnej, zwłaszcza w zakresie ustawodawstwa
celnego, a co ważniejsze, prawo celne UE nadal stanowi główny problem.43
Od 2018 r. w ocenach większy nacisk położono na sferę polityczną, przy
jednoczesnym dalszym monitorowaniu wdrażania unii celnej.
Jeśli chodzi o handel, w sprawozdaniu ubolewał nad brakiem postępów w
„głównych kwestiach zidentyfikowanych w poprzednich sprawozdaniach”,
podkreślając, że wdrażanie unijnego prawa celnego pozostaje kwestią o
podstawowym znaczeniu. Bariery techniczne w handlu nadal utrudniają
„swobodny przepływ towarów i niektóre systemy lokalizacji oraz lokalne wymogi,
które dyskryminują produkty UE i naruszają zobowiązania Turcji w ramach unii
celnej”. Wezwał do zniesienia ograniczeń eksportowych i wymogów dotyczących
rejestracji, wstępnego zatwierdzania, licencjonowania i nadzoru.
Co więcej, w raporcie wyraźnie stwierdzono, że negocjacje akcesyjne utknęły
w martwym punkcie z powodu demokratycznego niepowodzenia i ogólnie
„spadku przestrzegania podejścia rynkowego, w połączeniu z pogarszającym się
otoczeniem biznesowym i pogłębiającą się nierównowagą makroekonomiczną.”44
Jednak pomimo niepowodzeń na arenie politycznej, w sprawozdaniu wskazano
pozytywne kroki w prawodawstwie celnym, w szczególności w odniesieniu do
zasad zarządzania kontyngentami taryfowymi. Pochwalił Ankarę za „ogólnie
wysoki” poziom dostosowania, choć nadal brakuje dostosowania kodeksu
celnego do unijnego prawa celnego.45
W sprawozdaniu stwierdzono, że „poczyniono pewne postępy w prawodawstwie
celnym, w szczególności w odniesieniu do zasad zarządzania kontyngentami
taryfowymi. Poziom zgodności jest ogólnie wysoki. Jednak prawo celne nie
zostało jeszcze dostosowane do unijnego prawa celnego.”46
43
44
45
46

November 2016, pp. 40, 90.
Ibid. pp. 94.
European Commission. Commission Staff Working Document Turkey 2018 Report. Strasbourg, 17
April 2018, pp. 22, 52-53, 94.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey Report 2019. Brussels, 29
May 2019, pp. 6, 97.
Ibid. pp. 97.
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W raporcie krajowym za rok 2020 stwierdza się, że w Unii Celnej nastąpił znaczny
regres w zakresie ustawodawstwa celnego, a w raporcie podkreślono, że tureckie
przepisy celne powinny być zgodne z unijnym prawem celnym oraz że kontrole
oparte na ryzyku i procedury uproszczone należy ulepszyć, aby ułatwić legalny
handel przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony. Zasady
dotyczące nadzoru, stref wolnocłowych i zwolnień podatkowych nie zostały
jeszcze dostosowane do dorobku.47 Raport ujawnił również malejącą rolę udziału
UE w handlu zagranicznym Turcji 48 co potwierdzają dane gospodarcze.
To samo dotyczy ostatniego raportu krajowego, ponieważ w raporcie Turcji z
2021 r. nadal występują te same problemy, a nowe ustawodawstwo Turcji jest
„w pełni zharmonizowane z unijnym prawem celnym, całkowicie eliminując
ograniczenia importowe i eksportowe, które uniemożliwiają skuteczny swobodny
przepływ towarów, import produktów, sugeruje się, aby skoncentrowała się na
zintensyfikowaniu wysiłków na rzecz zniesienia dopłat i doprowadzenia ceł
importowych do pełnej zgodności ze Wspólnymi Taryfami Celnymi UE”.49
Podsumowując, na podstawie powyższego można poczynić następujące
obserwacje:
1. Raporty ujawniają, że wiele krytycznych obszarów utrzymywało się na
przestrzeni lat, w szczególności w zakresie dostosowania ustawodawstwa
celnego, zarządzania kontyngentami taryfowymi, wybranych ograniczeń
eksportowych, warunków finansowych w strefach wolnocłowych oraz barier
technicznych w handlu, w tym kontroli granicznych.
2. Z biegiem lat sprawozdania krajowe stały się bardziej polityczne.
3. Odzwierciedla to pogorszenie ogólnego związku. Z jednej strony stosunek
UE do Turcji zmienił się w wyniku mutujących podziałów politycznych w
Europie i niechęci niektórych państw członkowskich do dalszego członkostwa
Turcji. Z drugiej strony zmieniły się również własne priorytety Ankary, a tym
samym jej stosunek do UE. Ponadto interesy społeczne i gospodarcze w kraju
są czasami sprzeczne z rodzajami reform wymaganych przez UE. Sensowne
może być postrzeganie niechęci Turcji w wielu obszarach, w tym harmonizacji
prawa celnego, w świetle politycznym, a nie prawnym, jako próby odzyskania
47
48
49

https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2020-12/turkey_report_2020.pdf pp. 104.
European Commission. Commission Staff Working Document. Turkey Report 2020. Brussels, 6
October 2020.
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2021-11/Turkey%20_2021_report_0.PDF pp. 100.
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marginesu autonomii w celu skorygowania asymetrycznych warunków
dostępu do rynku wynikających z przepisów Unii Celnej.50
Jednak ze względu na wysoki poziom łańcucha dostaw i integracji finansowej
można oczekiwać, że UE i Turcja pozostaną wysoce współzależne.
Tabela 1. Postęp z roku na rok zgodnie z okresowym raportem UE 1998-2021
Rok

Postęp
Luki

Zyski

1998

Bariery techniczne, Administracja celna, IT

Customs reforms

1999

Należy wzmocnić struktury celne.

Administrative capacity very satisfactory.

2000

Bariery pozataryfowe, zakaz importu żywego bydła,

New Turkish customs code adopted, free circulation largely
in place.

2001

Stosowanie przepisów celnych i handlowych

CCT introduced,

2002

Procedury celne, Wolne Strefy

CCT and customs legislation alignment

2003

Procedury celne, strefy wolnocłowe, przepisy dotyczące
fałszerstw, kontrola celna.

Alignment with customs aquis, adaptation of legislation
on outward processing, regulation on customs transit,
Agreement on precursor ctrl.

2004

Procedury celne, Wolne Strefy

Customs alignment high, tax audits for companies in FZs,

2005

Procedury celne, prawa własności intelektualnej, strefy
wolnocłowe

Customs acquis alignment, inclusion of GCASC to list of EU
member states, ATA convention, new Criminal procedure
law.

2006

Procedury celne, Wolne Strefy, zwolnienie z cła

Customs modernization, International Convention on
the Harmonisation of Frontier Controls of Goods begun
enforcement

2007

Procedury celne, Wolne Strefy, zwolnienia celne,
fałszerstwo

TIR carnets procedures, legislation conforming to Customs
Union changes adopted,

2008

Odprawa celna, zwolnienie celne, tranzyt, towary
podrabiane, odprawa celna, strefy wolnocłowe

Operational capacities, protocol vs fuel smuggle, electronic
processing, training.

2009

Brak dostosowania do dorobku prawnego,
Opodatkowanie stref wolnocłowych, Ograniczenia
transportowe Greckiej Administracji Cypryjskiej

Customs law harmonized with new EC; Law on FZs amended

2010

Przepisy celne dotyczące praw własności intelektualnej.

Customs legislation

2011

Ustawodawstwo celne, strefy wolnocłowe, zarządzanie
granicami, kontyngenty taryfowe, transport greckocypryjski

security-related enforcement capacity

2012

Zwolnienie celne, strefy wolnocłowe, zarządzanie
granicami, kontyngenty taryfowe, prawa własności
intelektualnej, dodatkowe podatki w niektórych
kategoriach, pochodzenie z krajów trzecich, bariery
pozataryfowe, administracja grecko-cypryjska.

Uneven progress on customs laws, classification of goods

50

Firat, Bilge, Failed promises: economic integration, bureaucratic encounters, and the EU-Turkey
Customs Union.
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Rok

Postęp
Luki

Zyski

2013

Zwolnienie celne, Wolne strefy, Zarządzanie granicami,
Kontyngenty taryfowe, Świadectwo pochodzenia.

Authorized economic operators, accession to the
Convention on a Common Transit Procedure

2014

Ustawodawstwo celne, zwolnienie celne, strefy
wolnocłowe, zarządzanie granicami, kontyngenty
taryfowe

Border management.

2015

Przepisy celne, Lokalna odprawa celna, Upoważniony
przedsiębiorca

Customs legislation (uneven progress)

2016

Prawo celne, kontyngenty taryfowe, ograniczenia
eksportowe, bariery techniczne

Free movement of goods prep level

2017

Raport nieopublikowany

2018

Prawo celne, Bariery techniczne, zarządzanie granicami,
Ograniczenia eksportowe, dopłaty, podatki od towarów
w swobodnym obrocie, Wolne Strefy

enforcement capacity on IPRs

2019

Harmonizacja prawa celnego

Customs legislation, esp. Tariff quotas, High level of
alignment

2020

Regres w ustawodawstwie celnym, Zarządzanie
granicami, Wolne strefy celne, Zwolnienie celne,
ponowne wprowadzenie ograniczeń eksportowych,
dodatkowe podatki

Customs enforcement strengthened, IT

2021

Zgodność z przepisami celnymi, Zarządzanie granicami,
Ograniczenia eksportowe/importowe, Zgodność ze
Wspólną Taryfą Celną

Customs regulations amended

Źródło: Raporty okresowe KE, 1998-2021

Silne relacje biznesowe
Turcja i UE zgadzają się, że liberalizacja handlu światowego, pojawienie się
nowych technologii i bardziej konkurencyjne łańcuchy dostaw wspierają ogólny
trend w kierunku modeli ekonomicznych zorientowanych na eksport oraz solidne
i wzajemnie korzystne partnerstwo gospodarcze, które wyłoniło się z szybkich
globalnych przemian gospodarczych pod koniec lat 90., kiedy stary porządek
handlowy został wywrócony do góry nogami.51
W połowie 2000 roku UE wdrożyła strategię Globalna Europa, w ramach której
liberalizacja handlu i umowy o wolnym handlu stały się podstawą jej polityki
51

Akman, Sait M. “Revision of the Customs Union between Turkey and the EU in the Context of
Global Dynamics and the EU’s External Relations Modelling”, in AB’ nin dış ekonomik ilişki
modelleri ve bu bağlamda Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesi - Revision of TurkeyEU Customs Union Within Context of Diversified Models of EU’s External Relations, pp. 75-96
(Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları), p. 77.
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zagranicznej, uzupełniając w ten sposób politykę handlową wewnątrz bloków od
czasu Jednolitego Aktu Europejskiego z 1985 r.52
Stosunki UE-Turcja rozwinęły się w tym szerokim kontekście i odzwierciedlają
globalne wzorce złożonego łańcucha dostaw i integracji rynku. W związku z
tym wdrożono politykę gospodarczą, co daje Turcji większą rolę jako dostawcy
towarów i przetworzonych produktów rolnych.53
Główna rola Turcji w łańcuchach dostaw wielu państw członkowskich UE
umożliwiła jej osiągnięcie najszybszej i najbardziej znaczącej transformacji
gospodarczej w jej historii, przy jednoczesnym wspieraniu bezprecedensowego
wzrostu poziomu życia w ciągu niespełna dwóch dekad.
Z drugiej strony, dzięki obecnym warunkom Unii Celnej, państwa członkowskie
UE i ich sektory prywatne znalazły równie ważny rynek eksportowy i dostawcę
surowców przemysłowych, a także ważną bramę dla energii, tranzytu i handlu.54
Rolę tę uwidacznia się przede wszystkim w wielkości dóbr pośrednich jako
udziału w obrotach ogółem, ze szczególnie wysokimi wartościami w przemyśle
chemicznym, motoryzacyjnym i maszynowym, a szczególnie zaznacza się w
związku z przemysłem wytwórczym Niemiec.55
Ina odwrót, handel usługami jest ograniczony do tego stopnia, że system wolnego
handlu ma zastosowanie tylko do towarów i produktów rolnych. Jednak w
badaniu z 2016 r. oszacowano, że włączenie tego sektora do rozwiniętej strefy
wolnego handlu przyniosłoby ogromne zyski.56
Do lat 90. ekonomiści charakteryzowali Turcję jako rynek o niskich kwalifikacjach
edukacyjnych, ograniczonej urbanizacji i gospodarce głównie rolniczej.57 Sytuacja
ta zaczęła się zmieniać na początku XXI wieku, kiedy gospodarka turecka
52
53
54
55
56
57

The same orientation was indeed confirmed by the Maastricht, Amsterdam and Lisbon treaties.
Akman, Sait M. Revision of the Customs Union between Turkey and the EU, p. 86.
Saatçioğlu, Beken, Funda Tekin, Sinan Ekim and Nathalie Tocci. The Future of EU-Turkey Relations:
A Dynamic Association Framework Amidst Conflictual Cooperation. FEUTURE Synthesis Paper,
March 2019, p. 29.
OEC. The Observatory of Economic Complexity. Germany - Turkey. Retrieved from: https://oec.
world/en/profile/bilateral-country/deu/partner/tur?subnationalTimeSelector=timeYear (accessed:
4/1/2022).
European Commission. Study of the EU-Turkey Bilateral Preferential Trade Framework, Including
the Customs Union, and an Assessment of Its Possible Enhancement, retrieved from: https://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf (accessed: 4/1/2022).
Tsarouhas, Dimitris. EU-Turkey Economic Relations and the Customs Union: A Rule-Based
Approach. Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Policy Paper # 68, 2021,
p. 8.
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znacznie przyspieszyła, stymulując wzrost PKB w kolejnych dwóch dekadach,
gdy podskoczyła z 274,303 mld USD w 2000 r. do 719,955 mld USD w 2020 r. i
osiągnęła 957,783 mld USD w 2013 r.58
PKB na mieszkańca wzrósł z 4337 USD w 2000 r. do 8536 USD w 2020 r., po
osiągnięciu szczytowego poziomu 12 614 USD w 2013 r.
Rysunek 2. Wzrost gospodarczy Turcji (bieżący USD) 1990-2020
Wzrost gospodarczy Turcji (Bieżący Dolar Amerykański)
14.000,00

1.400.000.000.000,00

12.000,00

1.200.000.000.000,00

10.000,00

1.000.000.000.000,00

8.000,00

800.000.000.000,00

6.000,00

600.000.000.000,00

4.000,00

400.000.000.000,00

2.000,00

200.000.000.000,00
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2013
2014
2016
2018
2020

0,00

PKB na

0,00

PKB

W ostatnich latach UE była największym źródłem bezpośrednich inwestycji
zagranicznych Turcji. Z drugiej strony Turcja, która jest szóstym największym
partnerem handlowym UE w 2020 r., odpowiada za 3,6% całkowitego handlu
towarami UE ze światem (Yalçın i Felbermayr, 2021).
Całkowity wolumen wymiany między Turcją a UE wzrósł z ok. 16,2 mld USD
w 1996 r. do ok. 140 mld USD w 2020 r. (Dwustronny handel towarami między
Turcją a UE w 2020 r. wyniósł 132,5 mld EUR; Przed pandemią Covid 19 było to
137,9 mld EUR).
Zasadniczo unia celna przyczyniła się do dalszej liberalizacji tureckiego handlu
zagranicznego i zintegrowała turecką gospodarkę z rynkami europejskimi i
światowymi. Handel dwustronny spowodował wzrost inwestycji między UE a
Turcją.
58

The World Bank. Data: Turkey. Retrieved from: https://data.worldbank.org/country/turkey
(accessed: 4/1/2022).
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Handel przyspieszył zwłaszcza w latach 2010-2020 i wykazywał zrównoważony
wzrost w obu kierunkach.
Unia Celna (po 1995); Umowy o wolnym handlu produktami rolnymi, stalą i
węglem oraz stabilność polityczna i instytucjonalna (po 2002 r.) spowodowały
duży wzrost eksportu w Turcji, zwłaszcza do krajów UE. UE była najważniejszym
rynkiem eksportowym Turcji do 2008 roku. Podobnie przebiega import z Unii
Europejskiej. W rzeczywistości UE była najważniejszym partnerem handlowym,
ponieważ w 2014 r. odpowiadała za około 44% całego tureckiego eksportu.
Chociaż liczba ta nieznacznie spadła w kolejnych latach, znaczenie UE pod
względem wielkości importu jest nadal wysokie (Pastori i in., 2014).
W kolejnych latach model ten czasowo się zmienił i Turcja zaczęła sprzedawać
więcej do innych krajów świata, choć odsetek eksportu na europejski rynek
krajowy pozostał silny. W latach 2015–2019, chociaż rynek eksportowy UE
pozostawał ważny, eksport Turcji do reszty świata utknął w martwym punkcie.
Choć eksport Turcji do UE w latach 1990-1995 utrzymywał się poniżej 10 mld
USD, to po wprowadzeniu Unii Celnej eksport do UE stopniowo rósł i osiągnął w
2019 r. 89 mld USD. Wartość importu Turcji z UE wynosi 73 mld USD.
W rezultacie, podczas gdy towary przemysłowe stanowią większość handlu
UE-Turcja regulowanego w ramach Unii Celnej, handel produktami rolnymi i
rybnymi jest mniej dynamiczny. Handel produktami rolnymi i rybnymi reguluje
odrębna umowa handlowa. W latach 2002-2019 turecki eksport wyrobów
przemysłowych podwoił się, osiągając około 70 mld USD. W tym samym okresie
eksport rolnictwa i rybołówstwa wzrósł z 650 mln USD do 1,5 mld USD. W tym
samym okresie znacznie wzrósł import produktów rolnych i rybnych do Turcji.
W porównaniu z 2010 r. eksport usług z UE wzrósł ponad dwukrotnie, osiągając
w sumie ponad 12 miliardów euro. Transport, budownictwo, telekomunikacja
i inne usługi biznesowe to główne czynniki wpływające na eksport usług w
UE. Eksport usług finansowych, ubezpieczeniowych i emerytalnych wydaje się
kształtować na średnim poziomie. Jednym z powodów tych umiarkowanych
wyników jest brak koordynacji między obiema stronami w zakresie przepisów
dotyczących handlu usługami, co ostatecznie powinno zostać uwzględnione w
zmodernizowanej umowie handlowej.
Pod względem wielkości eksportu produktów przemysłowych w 2019 r. zdecydowanie
największym rynkiem eksportowym są Niemcy (16 mld USD), a następnie Wielka
Brytania (niebędąca już członkiem UE), Włochy, Francja i Hiszpania.
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Patrząc na 10 sektorów, z których Turcja eksportuje najwięcej do UE przez trzy
kolejne lata (1993, 2006 i 2019), widać, że największym eksportem są pojazdy
silnikowe. Jedną z cech wkładu Unii Celnej w ciągu ostatnich dwóch dekad jest
integracja tureckiego przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego z europejską
siecią biznesową.
UE-27 jest zdecydowanie największym partnerem handlowym Turcji,
odpowiadając za 41,3 procent jej eksportu i 33,4% importu.59 Badanie
opublikowane w 2017 r. ujawniło, w porównaniu z brakiem unii celnej UETurcja, że unia celna przyczynia się do eksportu Turcji do UE i jej produktu
krajowego brutto na mieszkańca, zwiększając odpowiednio 38 i 13 procent te
dwa wskaźniki.60
Rysunek 3. Handel Turcja-UE (w milionach dolarów)
Türkiye - EU Trade (USD Mn)
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Źródło: IMF

Chociaż ogólne wolumeny pozostają wysokie, od 2018 r. można zaobserwować
tendencję spadkową, która ma wpływ przede wszystkim na eksport Turcji, a tym
samym na ogólne wolumeny – trend zidentyfikowany w corocznym nadzorze
Komisji Europejskiej.
59
60

European Commission. European Union, Trade in Goods with Turkey. Retrieved from: https://
webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_turkey_en.pdf (accessed: 4/1/2022).
Aytuğ, Hüseyin, Merve Mavuş, Kütük, Arif Oduncu and Sübidey Togan. Twenty Years of the EUTurkey Customs Union: A Synthetic Control Method Analysis.” Journal of Common Market Studies
55, 3 (2017): 419–431. Turkey’s Ministry of Trade has also acknowledged the positive impact of the
partnership.
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W 2020 r. eksport Turcji do UE spadł z około 77 do 70,02 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim,jednak nadal stanowi 41,3 proc. eksportu Turcji,
podczas gdy import z UE wyniósł 73,4 mld dolarów. W tym roku blok dostarczał 33,4% światowego importu do Turcji, daleko przed Chinami, drugim co do
wielkości dostawcą, z 10,5 procentami. Rosja zajęła trzecie miejsce z 8,1 proc., a
czwarte USA z 5,3 proc. Z drugiej strony Turcja stała się szóstym co do wielkości
partnerem handlowym UE, przyjmując 3,6 proc. eksportu bloku i dostarczając
3,7 proc. importu w 2020 roku.61
Rysunek 4. Turcja, handel ze światem
Turcja, handel ze światem
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Towary ogółem: Najlepsi partnerzy handlowi 2020
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Republic of Turkey. Turkey and the EU. Website of the Ministry of Trade. Retrieved from: https://
www.trade.gov.tr/turkey-and-eu/turkey-and-the-eu (accessed: 4/1//2022).
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

131

ASPEKTY EKONOMICZNE TURCJI I UMOWY O TRANSPORCİE DROGOWYM UE

Import
Partner

Eksport

wartość mln
EUR

%
świata

Partner

Handel ogółem

wartość mln
EUR

% świata

Partner

wartość mln
EUR

% świata

7,382

2.2

8

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

4,906

2.6

8

Chiny

2,510

1.7

8

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

9

Zjednoczone
Królestwo

4,887

2.5

9

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

2,476

1.7

9

Korea Południowa

5,987

1.8

10

Indie

4,229

2.2

10

Arabia Saudyjska

2,196

1.5

10

Izrael

5,429

1.6

1

AB27

64,207

33.4

1

AB27

61,309

41.3

1

AB27

125,517

36.8

Handel światowy z wyłączeniem handlu wewnątrzregionalnego
Najlepsi partnerzy: z wyjątkiem państw członkowskich regionu
% wzrostu: względna zmiana między bieżącym a poprzednim okresem

Rozkład wymiany handlowej UE-Turcja według krajów członkowskich wykazuje
pewne zróżnicowanie w związku z wielkością i bliskością geograficzną omawianych gospodarek.
Między największymi gospodarkami Europy a Turcją istnieje silna relacja między
podażą a popytem. W 2020 roku eksport towarów z Turcji w wysokości 12,63 mld
euro dotyczył Niemiec, a następnie Włoch (7,4 mld euro), Francji (6,67 mld euro) i
Hiszpanii (6,1 mld euro). Podobnie import Turcji z UE pochodził z Niemiec z 21,8
mld euro, a następnie z Włoch (7,73 mld euro), Francji (6,33 mld euro) i Holandii
(6,16). Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę względny udział Turcji w handlu z
każdym z tych krajów spoza UE, liczba ta nigdy nie przekracza 5 procent.
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Rysunek 5. Eksport towarów z UE do
Turcji
€ Mln
Germany
Italy
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Greece
Austria
Denmark
Finland
Slovakia
Ireland
Portugal
Slovenia
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Croatia
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Estonia
Malta
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21,798
7,727
6,333
6,165
5,013
4,260
2,226
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1,996
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550
395
339
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Rysunek 6 Import towarów do UE z
Turcji, 2020 r.
Mln €
Germany
Italy
France
Spain
Belgium
Netherland
Romania
Poland
Slovenia
Bulgaria
Austria
Greece
Hungary
Sweden
Czechia
Denmark
Portugal
Ireland
Slovakia
Finland
Croatia
Litvania
Malta
Letonia
Estonia
Cyprus
Luxembourg

12,633
7,456
6,667
6,125
4,503
4,430
3,512
2,501
2,242
2,141
1,592
1,551
1,258
1,082
1,060
900
724
429
411
383
363
189
116
98
78
77
29
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2.2
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Źródło: Internetowy kod danych: ext_st_eu27_2020sitc and DS-018995

Natomiast rola Turcji jako partnera gospodarczego jest znacznie większa dla
mniejszych, ale bliższych geograficznie krajów, takich jak odpowiednio Bułgaria
(18,6 proc. eksportu i 18,3 proc. importu), Grecja (10,2 proc. eksportu i 7,4 proc.
importu), Rumunia (13,1 proc. eksportu i 16,5 proc. importu) czy Słowenia (3,1
proc. eksportu i 14,7 proc. importu)62.
Podsumowując, stosunki gospodarcze między UE a Turcją uległy znacznej
poprawie od połowy lat 90. w warunkach pogarszających się stosunków
politycznych, które zablokowały negocjacje w sprawie modernizacji unii celnej.63
62
63

Eurostat. Turkey-EU - International Trade in Good Statistics. Retrieved from: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Turkey-EU_-_international_trade_in_goods_
statistics#EU-Turkey_most_traded_goods (accessed: 4/1/2022).
Accession negotiations were then also frozen indefinitely. Moreover, even the Positive Agenda,
which was adopted in 2012, never materialized, until it officially ended in 2018. That programme
was meant to intensify cooperation and advance much needed and feasible reforms in areas of
shared interest in such areas as the aligning legislation, political reforms and fundamental rights,
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Pomimo utrzymujących się silnych powiązań handlowych i inwestycyjnych
można stwierdzić, że partnerstwo gospodarcze może być osłabione. W raporcie
Komisji Europejskiej spadek udziału UE w eksporcie Turcji przypisano „zjawisku
narastającego odchodzenia Turcji od zobowiązań wynikających z unii celnej UETurcja”.64 Podobnie rozmówca zaangażowany w sprawy związane z tym raportem
zauważył, że „niewłaściwe zarządzanie gospodarką turecką w coraz większym
stopniu wpływa na handel UE-Turcja i reformę Unii Celnej, zmniejszając
możliwość głębszej integracji gospodarczej. UE i inni inwestorzy obawiają się
niestabilnego otoczenia biznesowego Turcji, a dla unijnych firm niestabilny kurs
liry i waluty w połączeniu z niskim poziomem długoterminowego zrozumienia
trwałości polityki gospodarczej rządu jest czynnikiem odstraszającym.”65
Jednak chociaż potrzebne są przyszłe dane, aby potwierdzić to jako model, może
to być również wynikiem świadomego działania na rzecz zmniejszenia zależności
gospodarczej od UE.
Rysunek 7 Unia Europejska, handel z Turcją 2010-2020
Unia Europejska, Handel z Turcją
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64
65

visas, mobility and migration, trade, energy, and counter-terrorism among others. See: European
Commission. Positive EU-Turkey Agenda Launched in Ankara. Retrieved from: https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_359 (accessed: 4/1/2022).
European Commission. Key Findings of the 2020 Report on Turkey. Retrieved from: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1791 (accessed: 4/1/2022).
Private consultation, Brussels, 18 January 2022.
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Potencjalne możliwości poprawy
Badanie to podkreśla, że chociaż binarne preferencyjne ramy handlowe zapewniają
istotne korzyści zarówno UE, jak i Turcji, możliwe są znaczne możliwości
wprowadzenia potencjalnych ulepszeń, aby uczynić je bardziej korzystnymi.
Na przykład, chociaż Turcja otrzymuje informacje o negocjacjach UE z krajami
trzecimi, delikatna sytuacja Turcji nie jest oficjalnie brana pod uwagę, ponieważ
Turcja jest krajem spoza UE. Ponadto usługi te nie są objęte dwustronnymi
preferencyjnymi ramami handlowymi i dlatego zobowiązania WTO GATS
regulują działania w stosunkach dwustronnych. Turcja ma jednak potencjał do
zwiększenia handlu usługami z prawie wszystkimi państwami członkowskimi
UE. W rzeczywistości usługi stanowią 60 procent PKB Turcji. Chociaż ramy
regulacyjne dotyczące handlu usługami w Turcji i UE są porównywalne pod
względem jasności w celu promowania handlu między obiema stronami, istnieją
pewne różnice sektorowe. W rzeczywistości UE ma wyższy wskaźnik ograniczeń
niż Turcja pod względem usług detalicznych i różnych usług transportowych.
Z drugiej strony Turcja jest bardziej restrykcyjna niż UE w zakresie usług
profesjonalnych i usług kolejowych (Raport UE, 2014).
Rozszerzenie unii celnej o rolnictwo przyniesie znaczne korzyści obu stronom.
Rolnictwo stanowi 10% produktu krajowego brutto Turcji. Zwiększenie
mobilności produktów rolnych między Turcją a UE będzie zależeć od zdolności
Turcji do szybkiego wdrożenia i wdrożenia norm UE w zakresie bezpieczeństwa
żywności, kwestii weterynaryjnych i fitosanitarnych.
Ramy instytucjonalne Dwustronnych Preferencyjnych Ram Handlowych
są niewystarczające do rozwiązywania konfliktów i koordynacji w rozwoju
porozumień handlowych (Komisja Europejska, 2016).
Raport UE (2016) ocenił dwa alternatywne scenariusze potencjalnych ulepszeń:
Rozszerzone ramy handlowe (ECF) będą uważane za unię celną bez zmian w
zakresie, obejmującą wyłącznie produkty przemysłowe, CSA i umowę o wolnym
handlu, która obejmuje handel produktami rolnymi i rybnymi, usługami,
barierami pozataryfowymi i zamówieniami publicznymi. Dzięki ECF obie
strony odniosą korzyści finansowe. Chociaż zyski mogą wydawać się mniejsze
dla UE, nadal są znaczące. Na przykład oczekiwany wzrost bogactwa to 5,4 mld
euro. Choć nieistotny z punktu widzenia całej gospodarki, nadal ma znaczenie
w wartościach bezwzględnych. Eksport UE do Turcji szczególnie skorzysta na
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ECF, przy wzroście o 27,1 mld euro. PKB Turcji wzrósłby znacząco o 1,46% w
stosunku do wartości wyjściowej. Ponadto, mimo niewielkiego zysku w eksporcie
bezpośrednim do UE wynoszącym 5,0 mld euro, wzrost dobrobytu gospodarczego
jest bardzo znaczący i sięga 12,5 mld euro. Pokazuje to znaczenie inicjatyw
redukcji kosztów w ramach ECF dla zwiększenia globalnej konkurencyjności
Turcji. Wpływy sektorowe Turcji we wrażliwych sektorach są stosunkowo silne.
Połączone sektory baraniny, wołowiny i nabiału odnotowały spadek całkowitej
produkcji o około 2,2 mld euro, podczas gdy sektor drobiu pozostał stosunkowo
nienaruszony. Dla UE wzrost dwustronnego importu w sektorze owoców i
warzyw nie jest znaczącym problemem, ponieważ chociaż Turcja zyskuje udział
w rynku, całkowita produkcja sektora rośnie.
Jeśli unia celna UE-Turcja zostanie przekształcona w głęboką i kompleksową
umowę o wolnym handlu (DCFTA), stopień integracji Turcji z gospodarką
europejską zmniejszy się. W porównaniu ze scenariuszem unii celnej, reguły
pochodzenia, które mają ograniczyć handel między Turcją a UE, muszą zostać
wdrożone. DCFTA zastąpiłaby unię celną umową o wolnym handlu, obejmującą
cały handel towarami, w tym produktami przemysłowymi, rolnymi i rybnymi,
a także usługi, bariery pozataryfowe, zakładanie przedsiębiorstw i zamówienia
publiczne. DCFTA ma taki sam zakres jak ECF, ale jest mniej chętna do liberalizacji
towarów i usług. W praktyce DCFTA można uznać za neutralny wpływ na
UE. W zależności od wielkości wzrostu kosztów handlowych związanych z
przejściem z Unii Celnej do FTA w obrocie towarami przemysłowymi, DCFTA
może mieć negatywne konsekwencje dla Turcji. Pomimo liberalizacji usług i BIZ
wzrost kosztów handlowych eksportu produktów przemysłowych do UE będzie
skutkował większym spadkiem eksportu. W efekcie redukcja kosztów DCFTA
spowoduje nieznaczny wzrost realnego PKB. W rezultacie wyjście z unii celnej
w celu uzyskania autonomii w polityce handlu zagranicznego będzie kosztować
dobrobyt Turcji, ale nie pod względem realnego PKB. Ze swoim największym
rynkiem, sektor produktów przemysłowych jest najbardziej dotknięty, bo ma do
czynienia z większymi kosztami handlowymi.
Z drugiej strony Yalçın i Felbermayr (2021) przeanalizowali cztery różne
scenariusze integracji gospodarczej zamiast dwóch:
Utrzymanie istniejących ram unii celnej. Yalçın i inni (2016) symulują możliwe
długoterminowe skutki tego scenariusza. Biorąc pod uwagę 140 krajów, które
mogą handlować ze sobą w oparciu o 57 sektorów towarów i usług, zastosowali
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ogólny model równowagi dla handlu międzynarodowego. Taryfy i bariery
pozataryfowe ograniczają przepływy handlowe. Założyli, że UE będzie miała
nowe umowy o wolnym handlu z krajami trzecimi, w szczególności Japonią,
MERCOSUR, Indiami, CETA (Kanada), ASEAN i USA. Turcja nie będzie jednak
w stanie podpisać takich równoważnych umów o wolnym handlu i dlatego będzie
miała problemy z asymetrią. W wyniku tego scenariusza ustalono, że nastąpi
spadek eksportu Turcji do nowych partnerów UE w ramach umów o wolnym
handlu. Łączny wpływ wszystkich ocenianych umów o wolnym handlu skutkuje
0,5 proc. redukcją unijnego importu z Turcji i 2,3 proc. spadkiem unijnego
eksportu do Turcji. Pokazują, że zniesienie ceł między UE a stronami trzecimi
zmniejszyłoby wymianę handlową między UE a Turcją o około 1,6 proc. (Yalçın
i in., 2016).
Modernizacja i doskonalenie unii celnej. Scenariusz ten zakłada, że UE i Turcja
rozszerzą zakres unii celnej o sektory rolnictwa i usług. Turecka gospodarka
bardzo na tym skorzysta. Oczekuje się, że w tym roku gospodarka wzrośnie o
1,84 proc. Oczekuje się znacznego rozszerzenia dwustronnej wymiany handlowej
między Turcją a UE. Szacuje się, że eksport Turcji do Unii Europejskiej wzrośnie
o około 70%. Jednak wzrost eksportu nie był stały w trzech głównych sektorach,
takich jak rolnictwo, produkcja i usługi. Podczas gdy eksport czynników
rolniczych do UE będzie rósł, sektor usług odnotuje wzrost o 430%, ale sektor
produkcyjny odczuje spadek eksportu.
Umowa o wolnym handlu UE-Turcja. Unia Celna UE-Turcja (UC) została opisana
jako „przejściowy etap integracji” na drodze Turcji do pełnego członkostwa.
Podsumowując, ostatnie wydarzenia zachęcają do poszukiwania alternatywnej
strategii handlowej, która umożliwiłaby Turcji i UE ustabilizowanie dwustronnych
stosunków handlowych, rozwój handlu dwustronnego i dostosowanie się do
zmian na arenie międzynarodowej, nawet jeśli Turcja nie poczyni postępów w
kierunku pełnego członkostwa w UE. W świetle wystąpienia Wielkiej Brytanii z
UE ta alternatywa polityczna okazała się opłacalną opcją gospodarczą.
Ponieważ UE jest ważnym rynkiem dla tureckiego eksportu, utrata handlu z
UE oznaczałaby spadek ogólnej produkcji gospodarczej Turcji i w konsekwencji
spadek PKB. Restrukturyzacja handlu UE z Turcją w oparciu o DCFTA jest mało
atrakcyjna z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ korekta polityki
przewiduje obniżenie PKB Turcji, choć nie jest to duża zmiana dla UE. Ponadto
w wyniku szerokiej debaty w Parlamencie Europejskim w 2021 r. opcja ta nie
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została poparta przez posłów Parlamentu Europejskiego (tj. Komisji Handlu
Międzynarodowego). Turcja również nigdy nie uważała tego za realną opcję.
Zawieszenie unii celnej. Według szacunków empirycznych eksport UE do Turcji
wzrósł o 49%, podczas gdy eksport Turcji do UE wzrósł o 74%. Przy założeniu,
że zawieszenie unii celnej sytuuje Turcję w ramach polityki handlowej podobnej
do tej, która istniała przed podpisaniem unii celnej z UE, uzasadnione jest
oczekiwanie, że Turcja i UE odczują podobne, ale negatywne skutki handlowe. W
rezultacie, w przypadku zawieszenia, eksport UE do Turcji ma spaść o 33 proc., a
eksport do Turcji o 43 proc.
Po porównaniu tych potencjalnych skutków dla handlu z poprzednimi
scenariuszami staje się jasne, że zawieszenie ma najbardziej szkodliwe skutki
dla handlu zarówno dla UE, jak i Turcji. Wnioskując, wyniki Turcji dotyczące
PKB są najgorszym z analizowanych scenariuszy. Te ustalenia nie są zaskakujące,
biorąc pod uwagę, że polityka leżąca u ich podstaw nie odnosi się do żadnego z
bieżących problemów handlowych. Ponadto nie wpłynie to na tureckie zasady
handlowe, w tym politykę regulacyjną (NTM), politykę handlową i nowe normy
wymagane dla usług i inwestycji.
Z drugiej strony Pastori i inni (2014) zbadali 5 różnych scenariuszy, są to:
regularny przepływ pracy, liberalizacja tranzytu, liberalizacja tranzytu i
dodatkowe dokumenty tranzytowe UE, zarządzanie kontyngentami UE oraz
pełna liberalizacja. Każdy scenariusz przedstawiony w tabeli 1 przedstawia inną
kombinację uzgodnień dotyczących kontyngentów i dokumentów tranzytowych.
Zwykły scenariusz przepływu pracy to scenariusz status quo, który zakłada, że
system podwójnego przydziału będzie kontynuowany bez zmian. Scenariusz
liberalizacji tranzytu zakłada, że Turcja będzie miała prawo swobodnego
tranzytu. W takim przypadku należy omówić wszystkie umowy dwustronne,
aby określić liczbę dwustronnych dokumentów tranzytowych do wystawienia.
Trzeci scenariusz (liberalizacja tranzytu + dodatkowe dokumenty tranzytowe
UE) jest podobny do scenariusza pełnej liberalizacji, ponieważ próbuje usunąć
bariery handlowe narzucone przez ograniczoną liczbę dostępnych dokumentów
tranzytowych. Scenariusz zarządzania kontyngentami UE zakłada, że prawna
własność procesu negocjacji z partnerami zewnętrznymi należy do UE, co
wymaga przydzielenia liczby licencji wynegocjowanych przez UE z krajem
partnerskim państwom członkowskim na całym świecie.
Wreszcie scenariusz pełnej liberalizacji wymaga pełnej liberalizacji usług między
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UE a Turcją. Jest to scenariusz pełnego rozruchu, który powoduje zmniejszoną
kontrolę nad przepływami przychodzącymi i wychodzącymi. Pastori i inni (2014)
wykorzystali kombinację modelu grawitacyjnego, modelu elastyczności i analizy
input-output do porównania scenariuszy.
Tabela 2. Alternatywne scenariusze (Pastori, 2014).
Dokumenty
przepustek
binarnych

Nr

Scenariusz

1

Normalny
przepływ pracy

Bez zmiany

2a

Liberalizacja
tranzytu

Zmodyfikuj/dostosuj
umowę

Dokumenty
tranzytowe

Dokumenty
przejściowe /
licencje UE

Umowy UE

Bez zmiany

-

-

-

Niepotrzebne1

Dodaj zgodnie
z rzeczywistymi
potrzebami

Tak

Usunąć
2b

3
4
1

Zarządzanie
kontyngentami UE
Pełna liberalizacja

Usunąć

Usunąć

Dwustronne
dokumenty
przejściowe UE

Tak

Usunąć

Usunąć

Niepotrzebne

Niepotrzebne

Poszczególne państwa członkowskie powinny decydować o liberalizacji tranzytu

Podsumowanie skutków ekonomicznych danych scenariuszy można podsumować
na rysunku 1-4. Chociaż wszystkie cztery scenariusze liberalizacji mają pozytywny
wpływ na handel i zatrudnienie w porównaniu ze scenariuszem odniesienia,
jasne jest, że największy wpływ gospodarczy i dodatkowe zatrudnienie można
osiągnąć poprzez zniesienie kontyngentów tranzytowych, które wymagają reform
regulacyjnych (scenariusz pełnej liberalizacji).
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Rysunek 8. Ekonomiczny wpływ
Rysunek 9. Ekonomiczny wpływ
różnych scenariuszy na eksport drogowy różnych scenariuszy na import drogowy
z UE do Turcji (Pastori i inni, 2014).
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Rysunek 10. Wpływ ekonomiczny
różnych scenariuszy na zatrudnienie
(Pastori i inni, 2014).
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Największym prognozowanym rezultatem jest wzrost importu z Turcji do
Niemiec, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii ze względu na niższe koszty
transportu w Turcji. W istocie należy podkreślić, że wniosek dotyczący Wielkiej
Brytanii nie będzie miał mocy obowiązującej w obecnej sytuacji, gdyż Wielka
Brytania nie jest już członkiem UE. Rysunek 5-8 pokazuje również wpływy
gospodarcze różnych scenariuszy na niektóre wybrane wpływy w Turcji.
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Rysunek 12. Ekonomiczne skutki
różnych scenariuszy na wzrost
produkcji (Pastori i inni, 2014).
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Rysunek 13. Wpływy gospodarcze
różnych scenariuszy na import drogowy
do UE z Turcji (Pastori i inni, 2014).
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Rysunek 14. Ekonomiczny wpływ
różnych scenariuszy na zatrudnienie w
Turcji (Pastori i inni, 2014).
25500
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Najważniejszym rezultatem tych porównań jest to, że jeśli system kontyngentów
zostanie zniesiony, skorzystają zarówno UE, jak i Turcja. Oczekuje się, że import
z Turcji do UE będzie rósł szybciej niż eksport z UE i przyniesie korzyści zarówno
gospodarce tureckiej, jak i unijnym konsumentom.
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Konsekwencje i wpływ polityki
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Turcja-UE nawiązała stosunki, w których agenda
polityczna wysuwała się na pierwszy plan z powodu różnych nieporozumień
(demokracja, wschodnia część Morza Śródziemnego itp.). Ta dwójka starła się
ze sobą w sporach WTO opartych na wzajemności dotyczących leków (UE –
Turcja)66 i wyrobów stalowych, a także roszczeń prawnych wnoszonych do sądów
europejskich. (Turcja - UE zawieszona od 21.01.2022).67
Jednak ze względu na silną współzależność, powiązania w łańcuchu dostaw,
wielkość handlu i poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE i Turcja
muszą znaleźć nowe formy arbitrażu w celu rozstrzygania sporów gospodarczych.
Innymi słowy, ze względu na regionalizację łańcuchów dostaw w erze postCOVID, a także wysoki poziom współzależności i złożoności gospodarczej i
narażenia, w tych obszarach potrzebna jest większa współpraca między UE a
Turcją.68
Obecna sytuacja stanowi poważną przeszkodę w rozwoju i modernizacji
turecko-unijnej unii celnej. Niezależnie od tego, czy Turcja przystąpi do UE jako
pełnoprawny członek, czy nie, ten punkt prawdopodobnie pozostanie wysoko
na liście dwustronnej agendy, ponieważ unia celna stanowi integralną część
stosunków.69
Obecne stosunki UE-Turcja to częściowa unia celna, z wyłączeniem sektora
rolno-spożywczego i różnych sektorów wytwórczych. Jest również asymetryczny,
ponieważ Turcja powinna stosować wspólne zewnętrzne cła importowe UE27 ze stronami trzecimi, ale koncesje taryfowe oparte na wzajemności nie są
natychmiast egzekwowane na eksport Turcji do tych krajów. Wreszcie Turcja ma
niewielki wpływ polityczny, jeśli chodzi o ustalanie wspólnej taryfy celnej UE.

66
67
68
69

WTO. DS583: Turkey — Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing
of Pharmaceutical Products. Website of the World Trade Organization, 21 December 2021. https://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds583_e.htm (accessed 20 1. 2022).
WTO. DS595: European Union — Safeguard Measures on Certain Steel Products. Website of
the World Trade Organization, 21 January 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds595_e.htm (accessed 21. 1. 2022).
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/keep-your-friends-close-andturkey-closer-eu-turkey-relations
Nas, Çiğdem. “Turkey-EU Customs Union: Its Modernization and Potential for Turkey-EU
Relations,” p. 58.
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Niniejsze badanie koncentruje się na głównych wyzwaniach obecnej struktury
unii celnej i przedstawia potencjalne ulepszenia, które można wprowadzić w
ramach różnych scenariuszy.
Chociaż Turcja jest prawnie zgodna z prawodawstwem UE na poziomie
95% w transporcie drogowym, korzystne byłoby kontynuowanie badań nad
harmonizacją legislacyjną. Turcja, jako kraj kandydujący, zobowiązała się do
jak najszybszego spełnienia niezbędnych kryteriów UE. Każda umowa powinna
obejmować większą jednolitość wdrażania i kontroli.
Powszechne stosowanie ro-ro w transporcie towarowym między Turcją a UE
pokazuje, jak alternatywne rodzaje transportu mogą konkurować na szlakach
handlowych. Aby dostosować się do celu UE polegającego na przeniesieniu
transportu drogowego do innych rodzajów, dążenia do liberalizacji transportu
drogowego muszą również uwzględniać sposób utrzymania konkurencyjności
usług ro-ro (na przykład poprzez program morski) (Pastori i inni, 2014 ). Należy
jednak podkreślić, że ograniczenia w transporcie drogowym z Turcji do UE
obejmują również przewozy statkami typu Ro-Ro. Usługi ro-ro stanowią część
podróży drogowych do krajów członkowskich UE poza Włochy czy Francję.
Z literatury i różnych raportów, zwłaszcza badań ilościowych, takich jak Pastori
i inni (2014), Ülengin i inni (2015), Çekyay i inni (2017) oraz Çekyay i inni
(2019) można wnioskować, że jasne jest, że kontyngenty niesprawiedliwie
utrudniają handel. Po zniesieniu tych kontyngentów Turcja stanie się głównym
beneficjentem, a UE na tym skorzysta. W ten sposób powstanie wspólny obszar
zainteresowań. Mimo tak oczywistej obopólnej korzyści widać, że nie podjęto
niezbędnych kroków.
Inną sugestią jest aktualizacja wyników podkreślonych w Pastori i inni (2014),
Ülengin i inni (2015), Çekyay i inni (2017) oraz Çekyay i inni (2019) na podstawie
dostępnych danych i korzystne byłoby zbadanie zmian w handlu dwustronnym
między Turcją a UE.
Badania pokazują, że światowy handel wymaga szybszych przejść granicznych i
transportu towarowego. W rzeczywistości jednodniowe opóźnienie w tranzycie
ogranicza handel o ponad 1%, podczas gdy 10% wzrost kosztów transportu
powoduje 20% spadek handlu tymi towarami.
Wpływ kosztów handlu na gospodarkę i ogólnie na wielkość handlu został dobrze
zbadany. Szacuje się, że 10% wzrost kosztów transportu zmniejsza wolumen
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

143

ASPEKTY EKONOMICZNE TURCJI I UMOWY O TRANSPORCİE DROGOWYM UE

handlu o 20%, a podwojenie kosztów transportu spowalnia wzrost PKB o 0,5%
(Limão i Venables, 2001).
Hummels i Schaur (2013) szacują, że każdy dzień w tranzycie odpowiada taryfie
od 0,6 do 2,3 procent, a przepływy handlowe obejmujące części i komponenty są
najbardziej wrażliwe na czas (Hummels i Schaur, 2013).
Niedawny wybuch pandemii Covid-19 zmusił państwa członkowskie Unii
Europejskiej (UE) do nałożenia ograniczeń granicznych. Ograniczenia te miały
zatem negatywny wpływ na transgraniczny przepływ towarów, powodując korki
na granicach wewnątrz UE, powodując, że pracownicy transportu musieli czekać
na przejściach granicznych do 24 godzin.
Ponieważ swobodny przepływ towarów jest podstawową zasadą jednolitego
rynku europejskiego, Komisja Europejska nadała priorytet ochronie swobodnego
przepływu towarów w UE. Dlatego też stworzono koncepcję „zielonej trasy”,
aby ułatwić transport towarów przez granice UE, w tym ruch przychodzący i
wychodzący oraz wszystkie rodzaje transportu.
W rzeczywistości stwierdzono, że nieprzerwana i ciągła usługa transportowa ma
kluczowe znaczenie dla utrzymania funkcjonowania rynków wewnętrznych UE i
zapewnienia skutecznego funkcjonowania łańcuchów dostaw w całej UE. Z tego
powodu granice są otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, niezależnie od
przewożonych towarów, ich pochodzenia i przeznaczenia, narodowości kierowcy
czy kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.
Kluczowa rola Turcji jako sąsiada jednolitego rynku UE została uwzględniona
i potwierdzona w komunikatach Komisji w sprawie Zielonych dróg. W
rzeczywistości Turcja ma duży potencjał wzrostu i partnerstwa dla europejskich
przedsiębiorstw, które obecnie dążą do restrukturyzacji swoich łańcuchów
dostaw.

Porady
A. Stosunki gospodarcze UE-Turcja są zbyt ważne, aby spotkał je ten sam los,
co zamrożone „stosunki polityczne UE-Turcja”. UE/państwa członkowskie
powinny poważnie potraktować obawy Turcji dotyczące asymetrii
handlowej, transportu drogowego (np. kontyngentów tranzytowych lub opłat
tranzytowych) oraz podejmowania decyzji w kwestiach handlowych, jeśli
chcą utrzymać Turcję jako najważniejszego partnera unii celnej poza UE. Z
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kolei Turcja powinna położyć kres temu, co UE postrzega jako „systemowe
niedogodności handlowe”.
B. Zmodernizować unię celną, aby objąć handel usługami i rozwijać handel
produktami rolnymi, jednocześnie zwiększając dobrobyt po obu stronach.
Pomoże to stworzyć nowe ramy stosunków UE-Turcja i odbudować zaufanie.
Negocjacje w sprawie równości i partnerstwa prywatnego mogłyby zostać
wznowione z naciskiem na łączność transportową, Zielony Ład, rynki Azji
Środkowej i energię. Funkcjonujący i szanowany mechanizm rozstrzygania
sporów jest warunkiem wstępnym modernizacji unii celnej i przeniesienia w
przyszłość sukcesu partnerstwa gospodarczego UE-Turcja.
C. Eliminacja nieporozumień i reform wewnętrznych. Zarówno UE, jak i
Turcja będą musiały ponownie rozważyć swoje różnice zdań, aby iść naprzód.
Powinno to obejmować spory polityczne i kwestie ekonomiczno-techniczne.
Ponieważ niezależny i dobrze funkcjonujący system prawny jest kluczem do
odblokowania postępów w modernizacji unii celnej, ważne jest, aby Turcja i
UE poczyniły znaczące postępy w dziedzinie sprawowania rządów. Szczególnie
ważne jest poważne potraktowanie alternatyw dla członkostwa w UE, aby
zapobiec dalszemu oddaleniu się UE i Turcji pod względem politycznym,
bezpieczeństwa i gospodarczym. Proces członkostwa Turcji został zamrożony
i może nim pozostać przez wiele lat. W geoekonomicznym interesie UE leży
„rozszerzenie pakietu” Partnerstwa jako alternatywy dla akcesji. Na przykład
takie partnerstwo może obejmować aspekty związane z imigracją, zielonym
porozumieniem, bezpieczeństwem i podejmowaniem decyzji oprócz handlu.
Unikając paraliżującego efektu procesu akcesyjnego, który wydaje się już
nie przyciągać obu stron, może służyć rozwojowi stosunków UE-Turcja
w obszarach wzajemnego porozumienia, czyli w sektorach gospodarki.
Przystąpienie Turcji nie powinno być jednak zdejmowane ze „stołu” bez
solidnych ram zastępczych.
D. Wykorzystanie geopolityki. Po operacji Rosji na Ukrainie geostrategiczne
znaczenie Turcji dla świata zachodniego wzrosło w 3 obszarach: transport
(transport drogowy i kolejowy), tożsamość bezpieczeństwa obronnego UE,
dlatego tak ważna jest ponowna ocena przyszłości relacji turecko-unijnych
pod względem położenia geostrategicznego oraz ponowna ocena perspektywy
pełnego członkostwa. W tym kontekście, dopóki nie zostanie osiągnięte pełne
członkostwo, do porządku obrad można wprowadzić różne alternatywy, na
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przykład umowa o transporcie drogowym (tranzyt) między UE a Turcją jest
ważna, aby nie przerywać łańcucha dostaw w transporcie drogowym.

Zalety i wady prezentowane przez interesariuszy podczas spotkań
konsultacyjnych:
W ramach obecnego projektu odbyły się spotkania konsultacyjne z autorami
niniejszego dokumentu projektowego oraz różnymi przedstawicielami
organizacji pozarządowych z Turcji, a także z państw członkowskich UE i Komisji
Europejskiej.
Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie opinii wyrażonych na tych
spotkaniach:

Spotkanie konsultacyjne (Turcja):
Przedstawiciel OSD (Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego) stwierdził, że
nie jest łatwo w pełni zgodzić się z zaleceniami raportu. Nawet jeśli podpisana
przez Turcję z UE umowa o transporcie drogowym może rozwiązać pewne
problemy, to może mieć negatywne reperkusje dla handlu. Dane dotyczące
eksportu samochodów do UE można szczegółowo przeanalizować w celu
uzyskania lepszej analizy i wniosków. Przedstawiciel zasugerował dalszą analizę,
„jaki rodzaj umowy byłby korzystny do podpisania między Turcją a UE lub czy
właściwsza byłaby praca nad aktualizacją unii celnej”.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Zarządzania Łańcuchem Dostaw skomentował
nieadekwatność wyników raportu, podkreślił konieczność przeglądu istniejącej
Unii Celnej oraz zwrócił uwagę na trudność w wyciągnięciu absolutnych wniosków
na ten temat. Sugeruje się, aby odpowiednie stowarzyszenia i organizacje
zjednoczyły się i prowadziły wspólnie swoją pracę, oraz aby przedsiębiorstwa
z UE, które borykają się z obecnymi ograniczeniami wynikającymi z bieżących
problemów, zostały uwzględnione w badaniu. Ponieważ nie ma takiego
przykładu jak Turcja, trudno znaleźć rozwiązanie problemu poprzez Unię Celną
i konieczne jest poinformowanie władz UE, korzystając z informacji uzyskanych
od dużych firm. Na koniec sugeruje się, aby zagadnieniem zająć się całościowo,
a nie sektorowo.
Przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Inwestorów stwierdził, że
wdrożenie FTA (Umowy o wolnym handlu) może nie być mile widziane przez
Turcję i stwierdził, że organizacje pozarządowe i odpowiednie ministerstwa nie
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mogą pozytywnie oceniać takiej opcji, ponieważ może to zagrozić kandydaturze
Turcji do UE. Kwestie i praktyki legislacyjne dotyczące kandydatury Turcji do UE
powinny zostać poddane dokładnej ocenie. Podkreślono, że wdrożenie obecnej
Unii Celnej jest trudne, ale częściowe usprawnienia mogą być korzystne dla
obu stron, ale stwierdzono również, że ważne jest również to, jak strona unijna
(odpowiednie organy przedstawicielskie) zareaguje na takie badania.
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu kwestie takie jak zmniejszenie
wskaźników emisji i problemy klimatyczne zostały określone jako ważne punkty
porządku obrad i potrzeba więcej pracy/działań w tej kwestii.

Spotkanie konsultacyjne (Belgia):
Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Drogowego
(UETR) stwierdził, że rynek transportu drogowego powinien być jednocześnie
sprawiedliwy, zrównoważony i konkurencyjny. Czasy jazdy to ważny krok
w kierunku poprawy sprawiedliwości na rynku transportu drogowego UE z
unijnego Pakietu Mobilności, ponieważ oczekuje się, że szereg środków, w
tym obsadzenie kierowców w celu rozwiązywania sporów między południową,
północną, wschodnią i zachodnią UE, usprawni sytuację , wymieniono krok
po kroku. Sekretarz Generalny podkreślił, że operatorzy z krajów trzecich,
w tym Turcja, powinni przestrzegać tych samych zasad, co związki unijne.
Podkreślał możliwość synergii między transportem drogowym a innymi
alternatywnymi rodzajami transportu, takimi jak transport morski czy lotniczy,
stwierdził jednak, że proces ten jest dość złożony, ponieważ wymagania realnej
gospodarki i wymóg dostarczania wytwarzanych towarów w tym samym czasie
dla wszystkich obywateli UE angażują jednocześnie wiele różnych interesariuszy,
w tym operatorów, przedsiębiorców, samorządy i tak dalej. Sekretarz Generalny
podkreślił potrzebę wdrożenia unijnego Zielonego Ładu w krótkiej perspektywie,
a także zwrócił uwagę na oczekiwany wzrost kosztów dla wszystkich uczestników
wspólnego rynku, co spowoduje większe problemy dla wszystkich przewoźników
drogowych działających na Wspólnym Rynku.
Szef Działu Komisji Europejskiej DG NEAR Turcja poruszył szereg kwestii
związanych z Unią Celną oraz relacjami gospodarczymi i politycznymi UETurcja. Zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczeństwa prawne i ekonomiczne
odejścia Turcji od jej zobowiązań wynikających z unii celnej. Udzielił bardzo
szczegółowych informacji w kwestiach związanych z taryfami, cłami i zakłóceniami
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w handlu. Wspomniał również o potrzebie transportu drogowego oraz zielonych
i odnawialnych inwestycji w ramach Zielonego Ładu. Sieć TEN-T dostarczyła
szczegółowych informacji na temat inwestycji w Turcji oraz różnych zalet i wad
związanych z obecnymi stosunkami gospodarczymi UE-Turcja, w szczególności
z reformą unii celnej, transportem i ogólnymi kwestiami handlowymi, które
znacznie się różnią. Szczegółowo omówiono także stosunki polityczne między
UE a Turcją, w tym zarządzanie gospodarcze, prawa podstawowe i inne kwestie
związane z rozdziałami akcesyjnymi.
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STRESZCZENIE WYKONAWCZE
Proces modernizacji Unii Celnej (UC) między Turcją a Unią Europejską
utknął w martwym punkcie ze względu na trwające między obiema stronami
nieporozumienia, zwłaszcza w kwestiach politycznych. Pomimo wspólnego
porozumienia między władzami UE (Komisja) i Turcji w 2015 r. , mandat
potrzebny Komisji Europejskiej do negocjowania aktualizacji UC nie został
jeszcze przekazany Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie UE lub
Radę Ministrów UE.
W najnowszym raporcie dotyczącym Turcji, opublikowanym przez Komisję
Europejską w październiku 2021 r. , stwierdzono, że UE ‘’ Zawiera jasne deklaracje, że
jest gotowa współpracować z Turcją w sposób stopniowy, proporcjonalny i odwracalny
w szeregu obszarów wspólnego zainteresowania, pod warunkiem spełnienia przez
Turcję ustalonych warunków określonych w poprzednich rezolucjach Rady Europy
i pod warunkiem, że deeskalacja we wschodniej części Morza Śródziemnego będzie
trwała’’. Dotyczy to zwłaszcza aktualnych i pilnych problemów występujących
w ramach Unii Celnej, która obejmuje obustronny transport drogowy handlu
UE-Turcja, zwłaszcza problemów związanych z transportem drogowym handlu
UE-Turcja, można interpretować, że w tym okresie można omówić z UE inne
alternatywne opcje w celu znalezienia konkretnych rozwiązań przejściowych,
dopóki obie strony nie określą jasnego harmonogramu modernizacji Unii Celnej
w celu rozpoczęcia długo oczekiwanych negocjacji.
Podejście to, określi zasady i procedury przewozu towarów znajdujących się
obecnie w swobodnym obrocie między UE a Turcją w ramach Unii Celnej, a
przede wszystkim uszczegółowienie możliwości podpisania umowy między
Turcją a UE, która wprowadzi określone środki ułatwiające przejazd pojazdów
tureckich i unijnych przez terytorium Turcji i państw członkowskich UE, co
zostało pogłębione w ramach niniejszego opracowania.
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SKRÓTY
ACEA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów
AETR: Umowa europejska o pracy personelu pracującego w pojazdach
wykonujących międzynarodowy transport drogowy
CEEC: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej
CEFTA: Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu
CEPS: Centrum Studiów nad Polityką Europejską
ABAD: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
CLECAT: Europejska Unia Spedytorów, Transportu, Logistyki i Służb Celnych
CMR: Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów.
CPC: Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
CU: Unia celna
DCFTA: Głęboka i kompleksowa umowa o wolnym handlu
DGSA: Konsultanci ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych
DEİK (Rada ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą)
ECMT: Europejska Konferencja Ministrów Transportu
AEA: Europejski Obszar Gospodarczy
AET: Europejska Wspólnota Gospodarcza
EEV: Ulepszony pojazd przyjazny dla środowiska
EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
ERTA: Doktryna wywłaszczania
AB: Unia Europejska
EURO: Europejskie normy emisji
FIATA: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Spedytorów
FTA: Umowa o wolnym handlu
GATS: Umowa ogólna w sprawie handlu usługami
GATT: Taryfy celne i ogólna umowa handlowa
GIF: Globalne Forum Relacji
HGV: Pojazdy ciężkie
ITF: Międzynarodowe Forum Transportowe
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MFN: Klauzula najwyższego uprzywilejowania
STK: Organizacja pozarządowa
PHARE: Program wsparcia restrukturyzacji gospodarek Polski i Węgier
RO-LA: Rollande –Landstrasse (system transportu szynowego dla samochodów
ciężarowych)
SEED: Elektroniczny system wymiany danych
SC1: Grupa Robocza ds. Transportu Drogowego w Europejskej Komisji
Gospodarczej ONZ
TFEU: Porozumienie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TEN-T: Transeuropejskie Sieci Transportowe
UNECE: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ
UNMIK: Misja Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie
SSCB: Związek Radziecki
KDV: Podatek od wartości dodanej
VDA: Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego
WB6: Bałkany Zachodnie
DTÖ: Światowa organizacja handlu
ZMPD: Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
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1

WSTĘP

1.

W Unii Celnej Turcja-UE (właściwa decyzja Rady Stowarzyszenia nr 1/95)
kwestie transportu nie były szczegółowo omawiane, ale generalnie rozpatrywane
w ramach „usług”. W związku z tym transport drogowy między Turcją a UE
nie jest obecnie objęty i regulowany przez obowiązujące przepisy dotyczące
unii celnej.1 W tym kontekście, dziedzina usług transportu drogowego między
UE i jej państwami członkowskimi a Turcją jest objęta zarówno umowami
wielostronnymi w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), takimi jak
Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS), jak i ogólnym Porozumienie
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) w odniesieniu do przewozu towarów
lub podlega z jednej strony Traktatowi o ułatwieniach w handlu lub Europejskiej
Konferencji Ministrów Transportu (ECMT) lub systemowi Międzynarodowego
Forum Transportu (ITF)2 oraz z drugiej strony umowy dwustronne między
Turcją a państwami członkowskimi UE.
System kwot w transporcie drogowym między UE i państwami członkowskimi z
jednej strony a Turcją z drugiej jest regulowany w ramach umów wielostronnych
i dwustronnych. Na mocy tych umów istnieją dwa rodzaje systemów
kontyngentów na transport drogowy w odniesieniu do transportu drogowego
dla tureckich przewoźników w celu wjazdu na terytorium UE lub terytorium
państw członkowskich UE. Jednym z nich jest ECMT Wielostronny system
kontyngentów, który jako system licencji przewozowych dla paneuropejskiego
transportu drogowego dostarcza dokumenty międzynarodowych przepustek
drogowych na przejazdy pomiędzy państwami członkowskimi ECMT/ITF, w
tym Turcją i państwami członkowskimi UE. Wielostronny system kontyngentów
przewiduje bardzo ograniczone kontyngenty licencyjne i drogowe, a dokumenty
tranzytowe nieobjęte tym systemem będą określane w umowach dwustronnych
podpisanych między Turcją a państwami członkowskimi UE. Drugi system
kontyngetów i przepustek jest obecnie regulowany umowami dwustronnymi
podpisanymi przez Turcję i poszczególne państwa członkowskie UE. Z wyjątkiem
Irlandii, Grecko-cypryjskej administracji Cypru Południowego i Malty, Turcja
ma 24 umowy dwustronne z istniejącymi państwami członkowskimi UE.
Umowy regulują rodzaj, charakter i liczbę dokumentów przejściowych. Istnieją
1
2

Case C629/16 CX EU:C:2018:556, para. 43.
Before 2006 it was called European Conference of Ministers of Transport (ECMT).
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różne rodzaje dokumentów tranzytowych, takie jak dokumenty podwójnego
tranzytu, dokumenty tranzytowe, dokumenty tranzytowe państwa trzeciego,
dokumenty wielokrotnego tranzytu i dokumenty tranzytowe towarów
powrotnych. Istnieje fragmentaryczna struktura dostępu tureckich przewoźników
do państw członkowskich UE, która obejmuje różne rodzaje dokumentów
tranzytowych i opłaty dla każdego państwa członkowskiego. Proporcjonalnie do
wielkości wymiany handlowej między UE a Turcją, nieadekwatność dokumentów
bilateralnych i tranzytowych nadążających za rosnącym zapotrzebowaniem
przewoźników tureckich oraz opłaty lub prowizje za niektóre dokumenty
tranzytowe sprawiają tureckim przewoźnikom wiele problemów, takich jak
dodatkowe koszty i czasochłonność ze względu na zmianę kształtu (RO-LA) lub
trasy przewozu. Biorąc pod uwagę, że zmniejszona liczba zezwoleń zwiększy popyt
na usługi przewozowe ze strony przewoźników europejskich3 a rynek transportu
drogowego stał się bardziej do wewnątrz, a nawet protekcjonistyczny, aby chronić
krajowych operatorów przed konkurencją rynkową z zagranicznymi,4 państwa
członkowskie UE niechętnie zwiększają ilość dokumentów przejściowych
proporcjonalnie do żądań strony tureckiej wynikających z rosnącego wolumenu
wymiany handlowej.
W tych okolicznościach niniejsze sprawozdanie ma na celu zbadanie umów
międzynarodowych zawartych przez UE, aby służyć jako precedens lub źródło
inspiracji w dziedzinie drogowego transportu towarowego w celu poprawy
warunków i możliwości dostępu tureckich przewoźników do rynku wewnętrznego
UE .

3
4

Vitaliy Kravchuk, “EU road transport quotas are limiting trade expansion with Ukraine”, 3 DCFTAs
Op-ed No 33/2019, September 2019.
Peter Krausz, “Openness of International Road Freight Transport Markets in the UNECE Region”,
Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Road Transport
107th session Geneva, 22-23 2012, Informal document No. 2, p. 6.
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2

UMOWY ZAWARTE PRZEZ UE W
TRANSPORCIE DROGOWYM

2.1. Umowy Wıelostronne

2.1.1. Umowa WTO (GATT; GATS; TFA)
W ramach prawnych WTO transport był przedmiotem GATS postanowieniami
Porozumienia o ułatwieniach w handlu, które weszło w życie w 2017 r., wraz
z niektórymi postanowieniami GATT. Chociaż transport jest zazwyczaj
postrzegany w międzynarodowym prawie gospodarczym jako integralna część
sektora usług, o ile handel towarami dotyczy obrotu towarami, a nie usługami,
wymaga to zastosowania GATT i Porozumienia o ułatwieniach w handlu w
celu rozwiązania problemów wynikających ze środków transportowych.5 Dzieje
się tak dlatego, że w ujęciu operacyjnym koncepcja ułatwień w handlu, oparta
na uznaniu fundamentalnej roli transportu w efektywności procedur handlu
międzynarodowego, obejmuje również ułatwienia transportowe jako istotny
element; ponieważ towary nie mogą przemieszczać się bez środków transportu a
w praktyce to operatorzy transportu napotykają bariery w handlu.6 Ponadto bez
dobrze funkcjonujących środków transportu swobodny przepływ towarów stanie
się zatem niemożliwy.7
W kontekście Unii celnej UE-Turcja, zgodnie z art. XXIV(8)(a)(i) GATT „Unia
Celna oznacza zastąpienie jednego obszaru celnego dwoma lub więcej, eliminując
w ten sposób podatki i inne restrykcyjne przepisy (z wyjątkiem przypadków
dozwolonych na mocy artykułów XI, XII, XIII, XIV, XV i XX, gdy jest to
konieczne) w handlu w odniesieniu do prawie całego handlu między terytoriami
składowymi unii, a przynajmniej w odniesieniu do całego handlu produktami
pochodzącymi z tych terytoriów”.
5

6
7

Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement:
The case of Turkey” in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade
Organisation, Geneva, 2016, p. 127.
Azhar Jaimurzina, “The future of trade and transport facilitation: implications of the WTO Trade
Facilitation Agreement”, FAL Bulletin Issue No. 333 – Number 5 / 2014, https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf (last visited on 5.9.2021).
Martin Hennig, “Article 47 [Scope of Application] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen,
Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic
Area: A Commentary, Hart / Nomos, 2018, p. 500-501.
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Ponadto, zgodnie z art. V(1) GATT, ´´towary i pojazdy uważa się za będące
w tranzycie, gdy przejazd przez terytorium strony umowy jest tylko częścią
całej podróży, która rozpoczyna się i kończy poza granicami strony umowy,
przez którą przebiega ruch. W tym artykule ruch tego rodzaju jest określany
jako „ruch tranzytowy”. Oznacza to, że swoboda tranzytu obejmuje środki
transportu, w tym transport drogowy. Panel w sprawie „Kolumbia – orientacyjne
ceny i ograniczenia dotyczące portów wejścia8 potwierdził, że swoboda tranzytu
obejmuje cały ruch. 9 Zgodnie z art. V (2) GATT, „dla ruchu tranzytowego do lub
z terytorium innych Umawiających się Stron obowiązuje swoboda tranzytu przez
terytorium każdej Umawiającej się Strony w sposób najdogodniejszy dla tranzytu
międzynarodowego”. Pod żadnym pozorem nie dokonuje się rozróżnienia ze
względu na miejsce pochodzenia, miejsce wyjazdu, miejsce wjazdu, wyjazdu lub
przeznaczenia lub własność towarów i środków transportu.
Wolność tranzytu gwarantowana w artykule V oznacza z jednej strony ochronę
przed niepotrzebnymi ograniczeniami, takimi jak ograniczenia swobody
tranzytu lub nieuzasadnione opłaty lub opóźnienia, a z drugiej strony obejmuje
objęcie Klauzulą najwyższego uprzywilejowania (KNU), obejmuje rozszerzenie
członków na towary, które znajdują się w ruchu tranzytowym lub w tranzycie.10
Jeżeli środek podjęty przez Umawiającą się Stronę ogranicza porty wejścia dla
towarów tranzytowych do dwóch, środek taki ogranicza swobodę tranzytu w
rozumieniu artykułu V (2).11 Mówiąc bardziej szczegółowo, Artykuł V obejmuje
swobodę tranzytu z dwoma podstawowymi obowiązkami, które nie utrudniają
ruchu tranzytowego z powodu zbędnych ograniczeń, nieuzasadnionych opłat
i opóźnień oraz potwierdza KNU w odniesieniu do rejestracji wszystkich
towarów Członków w tranzycie lub w ruchu tranzytowym. Biorąc pod uwagę
zastosowanie art. V (6) na terytorium członka działającego jako ostateczne miejsce
przeznaczenia towarów, panel rozszerzył stosowanie obowiązku KNU zarówno

8
9

10
11

Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009.
Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement:
The case of Turkey” in in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade
Organisation, Geneva, 2016, p. 126.
Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009, para. 7.387.
Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009, para. 5.41.
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na państwa przeznaczenia, jak i państwa, przez które te towary przechodzą.12
Innymi słowy, zagwarantowana będzie swoboda przejazdu członków WTO przez
swoje terytoria, niezależnie od tego, czy jest to region tranzytowy, czy docelowy.
Ponadto art. 11 Umowy o ułatwieniach w handlu w rzeczywistości wyjaśnia
zasadę swobody tranzytu w art. V GATT. Zgodnie z art. 11(1) Umowy o
ułatwieniach w handlu „Wszelkie regulacje lub formalności dotyczące ruchu
tranzytowego nałożone przez Członka: (a) warunki lub cele, które spowodowały
jego realizację, jeśli już nie istnieją lub jeśli warunki uległy zmianie lub jeśli
cele można racjonalnie zrealizować w sposób mniej ograniczający handel, nie
będą one realizowane; b) nie mogą być stosowane w sposób, który stanowi
dorozumiane ograniczenie ruchu tranzytowego.” Dlatego art. 11 zakazuje
wszelkich dorozumianych ograniczeń w ruchu tranzytowym.

2.1.2. Protokół Tworzący Ecmt
Europejska Konferencja Ministrów Transportu została powołana w 1953 roku
w celu zajęcia się regionalnymi aspektami transportu drogowego, wspierania
tworzenia sprawnie zintegrowanego systemu transportowego, koordynowania i
racjonalizacji europejskiego transportu lądowego o znaczeniu międzynarodowym,
a następnie została powołana w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) z uprawnieniami transportu na kontynencie do zajmowania
się sprawami związanymi z Wielostronnym Systemem Kwotowym. ECMT
wyłania się jako forum konsultacji ministrów odpowiedzialnych za transport
wewnętrzny oraz jako think tank dla formułowania przyszłościowej polityki w
celu rozwiązania problemów i wyzwań związanych z systemami transportowymi.13
Międzynarodowe Forum Transportu zostało powołane w 2006 r. o wymiarze
globalnym przez Radę Ministrów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu
w celu realizacji celów ECMT.
Istnieje wielostronny system kontyngentów na licencje na transport towarowy
wprowadzony w 1974 r. w celu stopniowej liberalizacji transportu drogowego.
Licencje przyznawane są na podstawie wielkości handlu zagranicznego oraz
12
13

Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009, para. 7.466.
Miguel Anacoreta Correia, “50 years of ECMT (European Conference of Ministers of Transport):
transport policies for Greater Europe”, Report of Committee on Economic Affairs and Development,
Doc. 9737, 14 March 2003, at https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=10082&lang=EN (last visited on 01.09.2021).
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międzynarodowego ruchu drogowego pomiędzy krajami członkowskimi ECMT.
System wielostronnych kwot ECMT staje się głównymi ramami prawnymi dla
usług drogowego transportu towarowego. Kwoty ECMT są ustalane corocznie
przez Radę Ministrów, a wszelkie zmiany liczby zezwoleń wydawanych krajom
ECMT muszą być jednogłośnie zatwierdzone przez wszystkie kraje ECMT.14
Zezwolenia ECMT wydawane przez ITF/ECMT umożliwiają wykonywanie
operacji transportowych między krajami członkowskimi ECMT oraz w tranzycie
przez terytorium jednego lub więcej krajów członkowskich ECMT, pojazdami
zarejestrowanymi w kraju członkowskim ECMT lub w tranzycie między krajami
członkowskimi ECMT przez państwo trzecie, to wielostronne licencje na
międzynarodowy przewóz towarów na podstawie systemu kontyngentów przez
przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w tym kraju.15 Istnieją licencje
roczne ważne przez jeden rok kalendarzowy oraz licencje krótkoterminowe ważne
przez 30 dni. Licencje ECMT są ograniczone do każdego kraju członkowskiego,
ale nie dla kabotażu w krajach ECMT, jest ona stała i niewystarczająca do
sprawnego funkcjonowania usług drogowego transportu towarowego.16
2.2. Umowy Dwustronne

2.2.1. Umowa O Europejskım Obszarze Gospodarczym
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG),17 , które
weszło w życie w 1994 roku, rozszerza rynek wewnętrzny UE, podlegający
wspólnym zasadom ustalonym w UE, o trzy państwa EFTA, Norwegię, Islandię
i Liechtenstein. Jest to niejako normatywne rozszerzenie przepisów UE na trzy
kraje EFTA. W ten sposób trzy kraje EFTA w pełni uczestniczą w europejskim
rynku wewnętrznym poprzez Porozumienie EOG. Ustanawia nie unię celną ani
wspólną politykę handlową, ale strefę wolnego handlu między UE a trzema krajami
EFTA w ramach czterech swobód. Gwarantuje zatem cztery swobody Jednolitego
Rynku UE, w tym transport drogowy w ramach swobodnego przepływu usług dla
14

15
16
17

EUROPEAN COMMISSION, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight and road
passenger connectivity following the end of the transition period mentioned in the Agreement on
the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community”, COM(2020) 826 final, Brussels, 10.12.2020.
ITF, “ECMT MULTILATERAL QUOTA USER GUIDE”, 2014, p. 15, at http://www.
internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13MQguide.pdf (last visited on 25.08.2021)
For further information about the ECMT Multilateral Quota System see http://www.
internationaltransportforum.org/home.html (last visited on 01.09.2021).
Agreement on the European Economic Area, OJ No L 1, 3.1.1994, p. 3.
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wszystkich członków EOG w EOG. W związku z tym gwarantuje równe prawa i
obowiązki dla osób fizycznych i przedsiębiorstw na terenie EOG.
Zgodnie z art. 50 (1) Umowy EOG, „W przypadku przewozu na terytorium
Umawiających się Stron nie będzie dokonywane rozróżnienie w postaci pobierania
przez przewoźników różnych opłat i narzucania odmiennych warunków
przewozu tego samego towaru tymi samymi połączeniami transportowymi, w
zależności od kraju pochodzenia lub przeznaczenia danych towarów.’’ Mówiąc
dokładniej, na mocy niniejszego artykułu nie wprowadza się rozróżnienia, które
przyjmuje formę przewoźników stosujących różne stawki i stosujących różne
warunki przewozu tych samych towarów na terenie EOG.
Swobodny przepływ usług nie może być stosowany w dziedzinie transportu
ze względu na brak aktów wykonawczych zapewniających jego stosowanie,
zważywszy, że rozdział 6 Porozumienia EOG, wdrażany i egzekwowany ustawami
zawartymi w załączniku XIII EOG, zawiera odrębne przepisy regulujące swobodę
świadczenia usług w zakresie transportu.18 Załącznik XIII do Umowy EOG zawiera
dorobek prawny w zakresie transportu drogowego i jest stale aktualizowany
decyzjami Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z odpowiednimi przepisami
UE. W przypadku dwustronnych państw EFTA, takich jak Islandia i Norwegia,
przystąpienie do Porozumienia EOG nie jest samo w sobie wystarczające, aby
prawo EOG stało się częścią ich prawa krajowego, a następnie wymagane są
krajowe środki prawne zgodne z odpowiednim prawodawstwem UE, aby prawo
EOG miało skutek prawny integralną część ich prawa krajowego.19 Większość
prawodawstwa wtórnego UE przyjętego w dziedzinie transportu na mocy tytułu
VI TFUE jest, z nielicznymi wyjątkami, włączona do Porozumienia EOG w
załączniku XIII, a państwa EFTA należące do EOG są w pełni zaangażowane w
rynek wewnętrzny usług transportowych i przepływ towarów, większość unijnych
przepisów transportowych została przyjęta w odniesieniu do EOG, a następnie
włączona do przepisów krajowych.20
18
19
20

Ólafur Jóhannes Einarsson, Article 38 [Transport services] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland
Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The
European Economic Area: A Commentary, Hart/Nomos, 2018, p. 471.
Erling Selvig, “Foreword” in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola
Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic Area: A Commentary,
Hart / Nomos, 2018, p. VIII.
Martin Hennig, “Article 47 [Scope of Application] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen,
Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic
Area: A Commentary, Hart/ Nomos, 2018, p. 504.
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Artykuł 48 Umowy nie zakazuje dyskryminacji, ale zakazuje państwom
członkowskim UE lub państwom EFTA wprowadzania nowych środków
dyskryminacyjnych lub zwiększania dyskryminacji w już istniejących ramach
regulujących transport drogowy, które nie są ujęte w załączniku XIII, ale mają na
celu wyeliminowanie dyskryminacji w sektorze transportu, a stale przyjmowane
prawo wtórne UE, które zostało następnie włączone do załącznika XIII, stopniowo
zmniejsza znaczenie zakazu.21
Krótko mówiąc, trzy kraje EFTA w pełni uczestniczą w rynku wewnętrznym UE
pod względem transportu. Umowa stanowi, że te trzy kraje EFTA stosują unijne
przepisy dotyczące transportu drogowego, podobnie jak państwa członkowskie
UE. Umowa gwarantuje, że przewoźnicy mający siedzibę w państwie
członkowskim EOG mogą swobodnie przewozić towary do lub z dowolnego
państwa członkowskiego EOG w oparciu o zasady prawne EOG dotyczące
niedyskryminacji i swobodnego przepływu usług. Oznacza to, że przewoźnicy z
trzech krajów EFTA mogą bez ograniczeń wykonywać przewozy towarowe.

2.2.2. Umowa Ze Szwajcarą
Szwajcaria, mały kraj w sercu Europy, otoczony krajami Unii Europejskiej, nadal
pozostaje poza wspólnym blokiem, czego domagają się obywatele szwajcarscy.
Utrzymuje jednak bliskie stosunki z UE, która jest zdecydowanie jej największym
partnerem handlowym. Około dwie trzecie szwajcarskiego importu pochodzi z
krajów bloku, podczas gdy połowa eksportu kraju trafia do UE. Szwajcaria jest
czwartym partnerem handlowym UE po USA, Chinach i Wielkiej Brytanii.
Eksport szwajcarskich towarów do UE koncentruje się na kilku sektorach, w
szczególności na chemikaliach/farmaceutykach i produktach medycznych,
maszynach, narzędziach i zegarkach. Szwajcaria jest bardzo ważnym partnerem
UE w zakresie handlu usługami, zwłaszcza usługami biznesowymi. Szacuje się,
że w Szwajcarii mieszka 1,4 mln obywateli UE, a 450 000 obywateli Szwajcarii
mieszka w krajach UE.
W 1972 r. Szwajcaria i przodek UE, znana jako Europejska Wspólnota
Gospodarcza, podpisali pierwszą umowę o wolnym handlu towarami
przemysłowymi i produktami rolnymi. Umowa obowiązuje do dziś. W 1990
roku umowa została zakończona nową umową, która uprościła kontrole celne
21

Martin Hennig, “Article 48 [Non-discriminatory application of national rules]” in Finn Arnesen,
Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.),
Agreement on The European Economic Area: A Commentary, Hart/ Nomos, 2018, p. 517.
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i formalności handlowe. Dwa lata później Szwajcaria wystąpiła o rozpoczęcie
negocjacji w sprawie przystąpienia do bloku zwanego wówczas Europejską
Wspólnotą Gospodarczą. Integracja została zatrzymana po tym, jak szwajcarscy
wyborcy odmówili przystąpienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w referendum przeprowadzonym pod koniec 1992 roku. W 1997 i 2001 r.
federalnym obywatelskim inicjatywom otwarcia negocjacji akcesyjnych z UE
ponownie sprzeciwiło się prawie trzy czwarte szwajcarskich wyborców. Sprzeciw
integracji europejskiej może być postrzegane jako kontynuacja długiej tradycji
neutralności kraju, ale także jako lęk przed integracją polityczną; Szwajcaria
szczyci się swoim systemem demokracji bezpośredniej, takim jak szeroko
praktykowany system referendum.
Wobec odmowy przystąpienia Szwajcarii do bloku współpraca rozwijała się
na podstawie umów celowych. W 1999 roku Szwajcaria i UE podpisały pakiet
siedmiu umów obejmujących m.in. swobodny przepływ osób. W związku z tym
obywatele po obu stronach mają prawo do życia i pracy w UE lub Szwajcarii,
pod warunkiem, że mają pracę lub inne źródło dochodu. W 2004 r. zawarto
szereg porozumień sektorowych umożliwiających przystąpienie Szwajcarii
do nieograniczonej strefy Schengen. Od 2018 r. Szwajcaria i każde państwo
członkowskie UE zaczęły automatycznie wymieniać dane bankowe.
Chociaż Szwajcaria jest państwem EFTA, nie przystąpiła do EOG, a zatem nie
jest państwem członkowskim EOG. Obecnie między UE a Szwajcarią istnieje
łącznie ponad 100 umów dwustronnych. Umowy te automatycznie stają się
ważne dla nowych państw członkowskich, gdy tylko przystąpią do UE, z
wyjątkiem umowy o swobodnym przepływie osób, która jest renegocjowana z
każdym nowym krajem. Dalsze wdrażanie tych umów zobowiązuje Szwajcarię
do przejęcia odpowiedniego prawodawstwa UE w sektorach objętych nimi. Te
umowy dwustronne między UE a Szwajcarią są obecnie zarządzane przez około
20 wspólnych komitetów.
Bardzo ważne jest podkreślenie, że w wyniku częściowej integracji z jednolitym
rynkiem UE Szwajcaria wnosi wkład finansowy do gospodarczej i społecznej
spójności nowych państw członkowskich UE.
Ze względu na swoje szczególne położenie geograficzne, UE podpisała sektorową
umowę dwustronną z Konfederacją Szwajcarską dotyczącą Kolejowego i
drogowego transportu towarowego i pasażerskiego22 , która weszła w życie w
22

AGREEMENT between the European Community and the Swiss Confederation on the Carriage of
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2002 roku. Zgodnie z art. 1 niniejszej Umowy o transporcie lądowym, jej celem
jest, między innymi, liberalizacja dostępu Umawiających się Stron do rynków
transportowych drugiej strony w równowadze z ochroną środowiska, zapewniając
tym samym bardziej efektywne zarządzanie ruchem, niedyskryminację i
skoordynowany transport polityki między Szwajcarią a UE.
Umowa reguluje zasady dostępu do wewnętrznego rynku transportu drogowego
drugiej strony.23 Umowa liberalizuje rynki transportu drogowego między UE
a Szwajcarią, tak aby w dziedzinie transportu drogowego przewoźnicy z UE i
Szwajcarii mogli swobodnie wykonywać przewozy drogowe między Szwajcarią a
UE. Przewiduje liberalizację transportu drogowego zgodnie z rozporządzeniem
1072/2009. Umowa otwiera też przed szwajcarskimi przewoźnikami rynek
przewozów między państwami członkowskimi UE, zwany głównym kabotażem.24
Szwajcaria zniosła również ograniczenia wagowe dla pojazdów ciężkich i
zwiększyła maksymalną dopuszczalną wagę w Szwajcarii z 28 ton do 40 ton w
2005 r. , podobnie jak w UE.
Transport drogowy towarów przez polskich przewoźników przed i po wejściu
Polski do UE
Wejście Polski do UE w 2004 roku oznaczało zerwanie umów handlowych ze
Szwajcarią ze względu na wyłączne uprawnienia traktatowe Wspólnoty. Z dniem
pierwszego maja 2004 r. umowy dwustronne Polski ze Szwajcarią i EFTA wygasły
i zostały zastąpione Umową o Wolnym Handlu (FTA) między Szwajcarią a Unią
Europejską (UE) z 1972 r. oraz UE-Szwajcaria otrzymały pakiet porozumień
sektorowych o swobodnym przepływie osób, transporcie lotniczym, transporcie
kolejowym towarów i pasażerów, transport, handlu produktami rolnymi,
wzajemnym uznawaniu w zakresie oceny zgodności, zamówień publicznych,
współpracy naukowo-technicznej. 25
Na koniec 2018 r. Szwajcaria zajmowała 22. miejsce jako partner handlowy
Polski w eksporcie ogółem. Największy udział w polskim eksporcie do Szwajcarii
23
24
25
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Goods and Passengers by Rail and Road, OJ. L 114/91 30.4.2002.
European Commission, “Road Transport: A change of gear”, 2012, p. 14, at https://books.google.
com.tr/books/about/Road_Transport.html?id=4M5dMwEACAAJ&redir_esc=y (last visited on
20.08.2021).
Enrico Pastori, Alessio Sitran, Caterina Rosa, Dorota Bielanska (TRT), Artem Korzhenevych,
Marco Artavia (DIW ECON), Andrew Jarvis (ICF), Study on the economic impact of an agreement
between the EU and the Republic of Turkey, FINAL REPORT 14 OCTOBER 2014.
The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral relations, https://www.gov.pl/web/
szwajcaria/szwajcaria
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stanowią wyroby przemysłowe, elektronika, pojazdy, meble i AGD, metale i
wyroby metalowe, tekstylia, odzież i obuwie. W imporcie Polski ze Szwajcarii
prym wiodą produkty farmaceutyczne i chemiczne, maszyny, elektronika, metale,
instrumenty precyzyjne i zegarki. 26
Niniejszy raport analizuje Umowę w sprawie przewozu towarów i pasażerów
koleją i drogą z dnia 30 kwietnia 2002 r. między Wspólnotą Europejską a
Konfederacją Szwajcarską. Zanim jednak skupimy się na omawianej umowie,
musimy przyjrzeć się okresowi przed przystąpieniem Polski do UE, aby zobaczyć,
jak przewoźnicy łączyli Polskę ze Szwajcarią przed 2004 rokiem.
31 stycznia 1975 r. rząd szwajcarski i rząd polski, późniejszy PRL, podpisały
Umowę o międzynarodowym przewozie drogowym. Artykuł 4 tego dokumentu
stanowi, że przewóz towarów bez dokumentu tranzytowego jest dozwolony dla
polskich i szwajcarskich przewoźników w następujących przypadkach:
■ Transport towarów pomiędzy obydwoma krajami Umowy;
■ Transport towarów w tranzycie przez oba kraje Umowy;
■ Transport towarów z/do jednego kraju Umowy do/z kraju trzeciego;
■ Odbiór towaru podczas powrotu na terytorium kraju umowy.
Dokumenty tranzytowe, które muszą uzyskać przewoźnicy, są określone w
artykułach 4.4 i 4.5 i są to dokumenty tranzytowe dla pojazdów, które przekraczają
maksymalną wagę i wymiary dozwolone na terytorium Umawiających się
Państw lub przewożą towary niebezpieczne. Jak stwierdzono w art. 5, kabotaż
jest zabroniony dla przewoźników obu krajów. 27
Komisja Wspólna, złożona z przedstawicieli obu krajów, zajmuje się prawidłową
realizacją Umowy oraz sprawami wynikającymi z jej realizacji.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiążącym dla Polski dokumentem
stała się Umowa o przewozie kolejowo-drogowym towarów i osób między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską.

26
27

he Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral economic cooperation. https://www.gov.
pl/web/szwajcaria/ie
Agreement between the Government of the People’s Republic of Poland and the Swiss Federal Council
on international road transport, made at Bern on January 31, 1975., 1975, http://eli.gov.pl/eli/
MP/2003/42/ogl/pol
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Analiza Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w
sprawie przewozu towarów i osób koleją i droga
Analizując wstępną część Umowy w sprawie przewozu towarów i pasażerów koleją
i drogą między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, od razu można
rozpoznać dwie główne koncepcje: zapewnienie wzajemnego dostępu do rynku
transportowego i promowanie korzystania z pojazdów bardziej przyjaznych
dla środowiska . Dlatego od samego początku dominuje troska o środowisko,
zwłaszcza w regionie alpejskim, oraz chęć nieskrępowanej pracy na innych
rynkach. W Postanowieniach Ogólnych, w art. 1, głównym celem jest oczywiście
wzajemna liberalizacja dostępu do rynku transportowego, przy zachowaniu
zasady wzajemności i skoordynowanej polityki transportowej. Tytuł II Oddział
Międzynarodowego Transportu Drogowego, rozpoczyna się potwierdzeniem
wzajemnego uznania zawodu i standardów społecznych przewoźnika drogowego.
Pierwsze różnice w potrzebach i oczekiwaniach Umawiających się Stron
można dostrzec w art. 7 Tytułu II Międzynarodowy transport drogowy. Można
powiedzieć, że kwestia maksymalnych dopuszczalnych limitów wagowych
była bardzo ważna dla obu Stron i zaowocowała tymczasowymi ustaleniami.
Szwajcaria musiała dostosować swoje prawo dotyczące kontroli technicznych do
prawa wspólnotowego. Z drugiej strony odpowiedziano na żądania Szwajcarii
i wzrost dopuszczalnego limitu masy rozłożono na 5 lat w latach 2000-2005.
Wprowadzono specjalny kontyngent polegający na uiszczeniu dodatkowej opłaty
za korzystanie z infrastruktury. Kontyngent i opłaty były następujące:
Daty

Ograniczenie wagowe

Liczba kwot na stronę

2000

do 28 ton

250000

2001 - 2002

do 34 ton

300000

2003 - 2004

do 34 ton

400000

Od 1 stycznia 2005 r. do 40 ton

Brak limitu
Szwajcaria przyjmuje prawo
dotyczące maksymalnych
dopuszczalnych limitów
wagi równoważnych prawu
wspólnotowemu

Należy zauważyć, że operatorzy zarejestrowani w Szwajcarii mogą również
korzystać z kontyngentów na operacje transportowe w Szwajcarii. Ta krótka
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analiza art. 8 potwierdza początkowe założenie, że kwestie środowiskowe i zasada
wzajemności są niezbędne we wzajemnych stosunkach UE i Szwajcarii. Należy
jednak podkreślić, że Szwajcaria jest stroną, która powinna zbliżyć swoje prawo
do prawa UE.
Kolejną istotną część umowy dotyczącą przewozu drogowego rzeczy można
zobaczyć w art. 9-10. W tej sekcji omówiono kwestię dostępu stron do rynków
transportowych drugiej strony. Obie Umawiające się Strony zrezygnowały ze
swoich dokumentów przejściowych dla siebie. Przewoźnicy z UE są zobowiązani
do posiadania zezwolenia wspólnotowego na wykonywanie międzynarodowego
przewozu drogowego rzeczy w imieniu osób trzecich w celu otrzymania
płatności, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 oraz
podobnego upoważnienia dla Operatorów szwajcarskich. Gdy przewoźnicy
spełnią niezbędne wymagania, a kraj zdecyduje się udzielić im zezwolenia,
zarówno unijni, jak i szwajcarscy przewoźnicy mogą swobodnie przewozić
towary w tranzycie pomiędzy i przez terytorium umawiających się stron.
Niniejszy dokument został uchylony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. 28 Ten akt prawa unijnego
obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich i zajmuje uprzywilejowaną
pozycję w hierarchii źródeł prawnych (np. w odniesieniu do krajowych przepisów
ustawowych i wykonawczych). Głównym celem ustawy jest ustanowienie wspólnych
zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych; Chodzi o
ujednolicenie wspólnych zasad dostępu do zawodu w całej Unii Europejskiej.
Dokument ten nie zmienił jednak niczego w stosunkach UE-Szwajcaria. Ponownie
obie strony muszą przestrzegać zasad zezwalania przewoźnikom pod pewnymi
warunkami na wykonywanie zawodu. Innymi słowy, przewoźnicy szwajcarscy lub
unijni mogą swobodnie działać na warunkach Umowy między Szwajcarią a UE, po
uzyskaniu licencji zawodowej w swoim kraju.
Artykuł 11 koncentruje się na kwestiach środowiskowych. Austria wchodząc do
UE zastrzegła sobie prawo do ograniczenia przejazdu przez swoje terytorium
poprzez wejście do systemu ekopunktów. Jest to określone zgodnie z art. 11
Protokołu 9 austriackiej Ustawy o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zgodnie z
umową zasada ta będzie miała również zastosowanie do operatorów szwajcarskich
przejeżdżających przez terytorium Austrii w granicach obowiązywania niniejszego
Protokołu. Metoda obliczania oraz szczegółowe zasady i procedury zarządzania
28

Regulation No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009, 2009, EurLex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01992R0881-20111204
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i kontroli wyników ekologicznych zostaną określone w rozporządzeniu
administracyjnym, które zostanie ustalone za wspólnym porozumieniem
Umawiających się Stron po zawarciu Umowy.
Protokół 9 zawiera specjalne ustalenia dotyczące tranzytu pojazdów ciężkich przez
Austrię w oparciu o system praw tranzytowych (ekopunkty). Skala przydzielania
ekopunktów państwom członkowskim jest podana w załączniku 4 do Protokołu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2000 z dnia 21 września 2000
r. zmieniającym załącznik 4 Protokołu nr 9 do Aktu Akcesyjnego z 1994 r. oraz
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3298/94 w sprawie systemu ekopunktów
dla pojazdów ciężkich w tranzycie przez Austrię: Każdego roku Komisja
odnotowuje liczbę niewykorzystanych ekopunktów przydzielonych każdemu
państwu członkowskiemu w poprzednim roku, które nie są zwracane Komisji.
Jeżeli niewykorzystana ilość przekracza 2% przydziału ekopunktów Państwa
Członkowskiego, Komisja odlicza ekwiwalentną liczbę ekopunktów od ilości
ekopunktów przyznanych przez Państwo Członkowskie na ten rok. Liczba
odjętych ekopunktów jest dodawana do rezerw Unii Europejskiej na dany
rok. 29 (…)Komisja podejmie działania w celu dalszego zachęcania państw
członkowskich do zwracania niewykorzystanych ekopunktów do Komisji w celu
redystrybucji. Dziś nie ma już systemu ekopunktów, ale są plakietki ekologiczne
i zielone strefy. Austria stopniowo wprowadziła kilka stref obwodowych, które
pozwalają na wjazd tylko pojazdom bardziej przyjaznym dla środowiska.
Na przykład istnieją ścisłe ograniczenia emisji, co oznacza, że tylko pojazdy o
określonej klasie emisji EURO mogą wjechać na określony obszar. Ograniczenia
emisji w regionie Tyrol są następujące:
Od 31.12.2017 - wraz z zaostrzeniem warunków - mogą wjeżdżać tylko
samochody ciężarowe o klasie emisji EURO 4 i wyższej;
Od 31.12.2022 przewidziany jest zakaz wjazdu dla pojazdów o klasach emisji 0,
1, 2, 3 i 4;
Pojazdy muszą być oznakowane etykietą środowiskową umożliwiającą dostęp
do obszarów peryferyjnych. Naruszenie tego wymogu spowoduje nałożenie
grzywny w wysokości 2180 euro.
29
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System ekopunktów reguluje ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych w całej
Austrii. Dzięki systemowi kontyngentów miał na celu usunięcie z ruchu
starych ciężarówek, które bardziej zanieczyszczają powietrze. Jednocześnie
Stowarzyszenie chciało wesprzeć wprowadzanie nowoczesnych, przyjaznych
środowisku pojazdów. Po raz kolejny widać, jak ważne dla UE są kwestie
środowiskowe.
Zgodnie z art. 12 Wspólnota dała szwajcarskim przewoźnikom możliwość
prowadzenia działalności między ich krajami, z wyłączeniem Szwajcarii. Był
to ważny krok dla szwajcarskich przewoźników. „Szwajcarski handel krajowy
oznacza przewóz towarów na zasadach wynajmu lub odpłatności z jednego
państwa członkowskiego do drugiego pojazdem zarejestrowanym w Szwajcarii,
niezależnie od tego, czy pojazd przejeżdża przez Szwajcarię, podczas tej samej
podróży i korzystając z normalnej trasy”.
Artykuł 13 niniejszej Umowy, stwierdza, że umawiające się strony nie mają
wpływu na umowy, które zawrą z krajami trzecimi. Umawiające się Strony mają
prawo i swobodę zawierania umów dwustronnych z państwami trzecimi według
własnego uznania. Ponadto przewozy wykonywane przez przewoźników unijnych
z krajów trzecich do Szwajcarii oraz przewozy wykonywane przez przewoźników
szwajcarskich z krajów trzecich do/z UE są regulowane umowami dwustronnymi.
Dowodzi to prostej zasady, że niniejsza Umowa reguluje wyłącznie kwestie
transportowe między Umawiającymi się Stronami, a stosunki z krajami trzecimi
pozostają w zakresie jurysdykcji każdego kraju. Jednakże obie Umawiające się
Strony chronią swoje rynki wewnętrzne, a kabotaż jest zabroniony zgodnie z
artykułem 14. Cała sekcja B dotycząca międzynarodowego transportu drogowego
kończy się artykułem 15, który zawiera informacje o zakazach jazdy w nocy i w
niedziele w Szwajcarii.
Na początku analizy obowiązującej umowy stwierdzono, że główną ideą
wzajemnych relacji jest uzyskanie jak największego dostępu do rynku drugiej
strony, ale jednocześnie ochrona środowiska. W związku z tym Tytuł IV: Cele
w postanowieniach ogólnych skoordynowanej polityki transportowej od razu
stwierdza, że kluczowe jest połączenie efektywności systemu transportowego z
ochroną środowiska. Mimo to panuje zasada wzajemności i „każdy wygrywa”.
Doprowadziło to do przyjęcia środków zapisanych w art. 31 dotyczących
korzystnego systemu opłat w transporcie drogowym, który przewiduje zdrową
konkurencję między różnymi rodzajami transportu iw ich obrębie i jest
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również przedmiotem rozdziału C: Systemy opłat w transporcie drogowym.
Głównym celem systemów opłat drogowych jest: wycena pojazdów oparta
na kosztach, które generują (art. 37) w stosunku do podatków, paliw i opłat
pobieranych za korzystanie z sieci drogowej. Podjęte środki nie mogą jednak
uniemożliwić swobodnego przepływu towarów i powinny pomóc w zapewnieniu
optymalnej pod względem technicznym, ekonomicznym i geograficznym trasy.
Ponownie głównym warunkiem jest tutaj ochrona zasady niedyskryminacji,
proporcjonalności i przejrzystości zarówno w UE, jak i w Szwajcarii. (art.38)
Postanowienia rozdziału Umowy mają zastosowanie do pojazdów o maksymalnej
dopuszczalnej masie 12 ton lub większej, ale każda Umawiająca się Strona może
umieścić na swoim terytorium pojazdy o masie mniejszej niż 12 ton.
Z kolei Szwajcaria zdecydowała się oprzeć swój system wynagradzania na zasadach
ekologicznych, czyli kategoriach norm emisji (EURO). Jak określono w art. 40.1,
Szwajcaria nałoży niedyskryminacyjny podatek na pojazdy w dwóch etapach,
począwszy od odpowiednio 1 stycznia 2001 r. i 1 stycznia 2005 r. Podatek będzie
oparty na ww. zasadach, czyli zasadzie niedyskryminacji, proporcjonalności i
przejrzystości oraz załączniku 10, który stanowi, że opłaty przewidziane w art. 40
będą stosowane w następujący sposób:
■ W przypadku operacji transportowych w Szwajcarii opłaty zostaną
podniesione lub zmniejszone w takim stopniu, że rzeczywista odległość
przebyta w Szwajcarii wynosi mniej lub więcej 300 km;
■ opłaty będą proporcjonalne do kategorii wagowej pojazdu.
Po raz kolejny można śmiało stwierdzić, że kwestie środowiskowe mają dla
umawiających się stron kluczowe znaczenie. (art. 40) Dlatego decyzje dotyczące
systemów wynagradzania powinny być podejmowane odrębnie przez Wspólny
Komitet, w oparciu o zmiany w standardach EURO.
Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r., jak przewidziano w art. 42.2, Wspólny
Komitet może, na wniosek którejkolwiek ze Stron, dokonać przeglądu
maksymalnych poziomów opłat określonych w art. 40(4) w celu dostosowania
za wspólnym porozumieniem. Przegląd ten będzie oparty na następujących
kryteriach:
■ poziom i charakter podatków w obu Umawiających się Stronach, w
szczególności w odniesieniu do porównywalnych tras transalpejskich;
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■ rozkład ruchu między porównywalnymi trasami transalpejskimi;
■ trendy w dystrybucji modalnej w regionie alpejskim;
■ rozwój transalpejskiej infrastruktury kolejowej.
Umowa datowana jest na 2002 rok, a teraz zobaczymy system opłat drogowych
w Szwajcarii.
System opłat drogowych w Szwajcarii sięga 1985 roku i opiera się na winietach.
Dotyczy to jednak tylko pojazdów do 3,5 tony. Pojazdy ciężkie mają również inny
system opłat drogowych oparty na winietach, do którego dochodzą dodatkowe
podatki i opłaty.
Wszystko zależy od szwajcarskiej polityki transportowej w ich regionie. Niezwykle
wysokie opłaty za ciężarówki dostawcze i tiry niejako odstraszają i ograniczają
ruch tranzytowy na korzyść kolei. Z drugiej strony samochody, które zdecydują
się przejechać przez Szwajcarię, i tak płacą bardzo wysokie opłaty ze względu na
szkody, jakie wyrządzają środowisku; przewoźnicy mogą kupić ‘’viabox’’.
Obecnie stosowane stawki są następujące:
Kategoria podatku

Kategoria Euro

Stosunek

I

Euro 3*, 2*, 1 i 0

3.10 ct./tkm

II

Euro 4 i 5 (EEV)

jeden procent "ct"

III

Euro 6

2.69 ct./tkm
2.28 ct./tkm

* 10% rabatu na pojazdy wyposażone w system filtrów cząstek stałych o wartości granicznej cząstek
stałych Euro 4 (0,02 g/kWh)

Przykład obliczenia:
Powiązana waga

18 t

Opłata według emisji (Euro 6)

2.28 ct./tkm

Przejechane kilometry

100 km

Powiązana waga

18 t

Razem (18 x 2.28 x 100 = 4105)

CHF 41.05
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Jak stwierdzono w art. 40. 6 Omawianej Umowy, to Wspólny Komitet określa
wagę. Ostatnia decyzja została podjęta 16 grudnia 2020 r. i dotyczy systemu cen
pojazdów obowiązującego w Szwajcarii od 1 lipca 2021 r.30
Mając na uwadze modernizację floty pojazdów funkcjonującej w Szwajcarii,
zgodnie z punktem 3 ww. Decyzji 3/2020, co docelowo zapewnia, że coraz więcej
pojazdów spełnia najnowsze normy EURO: dystrybucja kategorii normy EURO,
najmniej zanieczyszczającą klasę emisji należy dostosować tak, aby EURO VI
pozostawała w najniższej kategorii opodatkowanej, a klasy emisji od EURO IV do
EURO V znajdowały się w najwyższej kategorii opodatkowanej. Ponadto należy
znieść 10% zniżki od taryfy stosowanej do ich kategorii dla pojazdów należących
do klas emisji EURO II i EURO III. W efekcie od 1 lipca 2021 r. opłaty będą
kształtować się następująco:
Taryfy od 01.07.2021 31
Kategoria podatkowa

Kategoria Euro

Stosunek

l

Euro 0 to 5

3.10 Rp./tkm

ll

-

2.69 Rp./tkm

lll

Euro 6

2.28 Rp./tkm

Koniec zniżek na pojazdy z filtrami cząstek stałych

W niniejszym raporcie omówiono jedynie system opłat drogowych w
Szwajcarii. W odniesieniu do wspólnotowego systemu opłat za autostrady, art.
41 Konwencji stanowi, że Wspólnota będzie nadal rozwijać zmienne systemy
mające zastosowanie na jej terytorium, aby odzwierciedlić koszty wynikające z
użytkowania infrastruktury. Systemy te będą oparte na zasadzie „użytkownik
płaci”.
Rozdział D Środki wspierające, wyjaśnia, że Umawiające się Strony powinny
starać się uprościć formalności związane z operacjami transportowymi,
zwłaszcza w obszarze celnym, wprowadzić normy ekologiczne i sfinansować
30

31

DECISION No 3/2020 OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND INLAND TRANSPORT
COMMITTEE of 16 December 2020 concerning the vehicle charging system applicable in Switzerland
as from 1 July 2021, 2020, Eur-Lex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:22021D0036&from=PL
Federal Customs Administration Site, https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/informationcompanies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performancerelated-and-lump-sum-/hvc---general---rates.html
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pracę obserwatorium ruchu, które co roku składa sprawozdania Wspólnemu
Komitetowi na temat tendencji w ruchu.
Tytuł IV umowy „Skoordynowana polityka transportowa” kończy się rozdziałem E
„Działania naprawcze”. Bazując na jednostronnych zabezpieczeniach zawartych
w art. 46 można łatwo stwierdzić, że Szwajcaria chce rozwijać transport kolejowy
i kombinowany, kieruje nim i traktuje transalpejskie przepływy drogowe jako
rzeczywiste ładunki. Zgodnie z artykułem, o którym mowa, jeżeli występują
trudności w przepływach ruchu drogowego w transalpejskim Szwajcarii, a średni
wskaźnik wykorzystania zdolności przepustowej w Szwajcarii w okresie 10
tygodni jest niższy niż 66%, Szwajcaria może podnieść opłaty określone w artykule
40.4 o maksymalnie 12,5%. Cały dochód z tego wzrostu zostanie przeznaczony
na zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego i kombinowanego w
porównaniu z transportem drogowym. Oczywiście zawsze obowiązuje zasada
wzajemności, więc art. 46.2 stanowi, że Wspólnota może podjąć podobne środki
naprawcze. Zasadniczo to Wspólny Komitet może podjąć decyzję o odstąpieniu
od szczegółowych warunków określonych w art. 46.
Ostatnie artykuły (47 i 48) tytułu IV dotyczą zabezpieczeń za zgodą i środków
antykryzysowych. Ponownie, to Wspólny Komitet jest odpowiedzialny za
decyzje dotyczące odpowiednich środków w celu radzenia sobie z poważnymi
zakłóceniami ruchu transalpejskiego. Ponownie, na przykład w przypadku klęski
żywiołowej, Umawiające się Strony podejmą wszelkie możliwe wspólne działania
w celu przywrócenia płynności ruchu.
Odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym wykonaniem Umowy na podstawie
Tytułu V Postanowienia Ogólne i Końcowe, który zobowiązuje Umawiające
się Strony do zapewnienia wypełnienia ich zobowiązań wynikających z
Umowy (art. 49.1) i daje Umawiającym się Stronom możliwość zastosowania
środków naprawczych, jeżeli druga strona nie wypełnia swoich zobowiązań
(artykuł 50) organem jest Wspólny Komitet (Wspólnota / Szwajcarski Komitet
Transportu Śródlądowego) (artykuł 51). Organ ten jest bardzo ważny, składa
się z przedstawicieli Umawiających się Stron, którzy będą podejmować decyzje
za wspólnym porozumieniem i regularnie wymieniać informacje. Spotyka
się raz w roku lub częściej w razie potrzeby. Ma swój regulamin, sam mianuje
swojego prezesa. Gdy jedna z Umawiających się Stron planuje zmienić swoje
ustawodawstwo krajowe w dziedzinach objętych niniejszą Umową, formalnie
zwraca się o opinię ekspertów drugiej Umawiającej się Strony. Należy podkreślić,
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że w okresie przed oficjalnym przyjęciem nowego ustawodawstwa Umawiające
się Strony będą informować, konsultować się i wymieniać poglądy w ramach
Wspólnego Komitetu. Wspomniany Organ podejmuje decyzje o zmianie
postanowień Porozumienia, o uznaniu, że zmiany, które mają zostać wprowadzone
w ustawodawstwie, są zgodne z Porozumieniem, lub o innych środkach ochrony
sprawnego funkcjonowania Porozumienia (art. 52). W przypadku powstania
jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji i stosowania Umowy, każda
Umawiająca się Strona może skierować sprawę do Wspólnego Komitetu, który
spróbuje rozwiązać spór i znaleźć akceptowalne rozwiązanie. Głównym celem
jest utrzymanie dobrego funkcjonowania Umowy (art. 54).
Zgodnie z art. 55 każda ze Stron może zażądać rewizji Umowy i powiadomić o
tym Wspólny Komitet.
Omawiana Umowa reguluje jedynie sprawy pomiędzy Umawiającymi się
Stronami. Ważne jest, aby mieli prawo do zawierania umów dwustronnych z
krajami trzecimi. Zasadniczo na terytorium Umawiających się Stron na mocy
niniejszej umowy przewoźnicy mogą swobodnie działać bez żadnego dokumentu
tranzytowego, z wyjątkiem kabotażu, który jest zabroniony dla obu Stron.
Inne ograniczenia dotyczą bardziej nietypowych czynności transportowych,
tj. towarów niebezpiecznych lub pojazdów ponadgabarytowych. Główna
zasada obowiązująca w całym porozumieniu zakłada zasady wzajemności i
niedyskryminacji. Przewoźnicy Umawiających się Stron muszą mieć swobodny
dostęp do rynku drugiej Umawiającej się Strony i działać bez przeszkód. Tutaj
musimy przede wszystkim zająć się kwestią ograniczeń środowiskowych. Dlatego
system opłat i ograniczenia wjazdu promują pojazdy przyjazne dla środowiska.
Ważnym aspektem umowy jest to, że Szwajcaria jest stroną, która musi zbliżyć
swoje prawo do prawa UE, a następnie Szwajcaria może korzystać ze swobodnego
dostępu do rynku wspólnotowego. Wejście Polski do UE, a co za tym idzie
wiążące zobowiązania wynikające z Umowy, nie zmieniły znacząco warunków
funkcjonowania przewozu towarów dla polskich przewoźników. Przed 2004 r.
polscy przewoźnicy nie mieli zezwolenia na wjazd do Szwajcarii, a po 2004 r. takiej
przepustki nie ma. Dominująca od lat troska dotyczy kwestii środowiskowych i
nakłada pewne cła na przewoźników chcących wjechać do Szwajcarii.
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2.2.3. Umowa O Handlu I Współpracy Z WıelkĄ Brytanią
1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła UE na podstawie umowy o wystąpieniu
i wynikającej z niej jednolitego rynku i unii celnej. Aby czerpać korzyści z
wzajemnie korzystnych stosunków handlowych, UE i Wielka Brytania utworzyły
strefę wolnego handlu z pełnymi prawami tranzytu na swoich terytoriach, bez ceł
i kontyngentów na towary, zgodnie z regułami pochodzenia, poprzez zawarcie
Umowy o handlu i współpracy32.
Zgodnie z artykułem 2(1) Tytuł główny Trzy tytuł I AUTOSTRADA, Umowa „ma
zastosowanie do drogowego transportu towarów w celach handlowych pomiędzy,
między i na terytoriach Stron i pozostaje bez uszczerbku dla stosowania zasad
ustanowionych przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu”.
AUTOSTRADA. Zgodnie z art. 4 Umowy o handlu i współpracy z Wielką
Brytanią przewiduje zliberalizowany dwustronny transport drogowy między
UE a Wielką Brytanią. Umożliwia nieograniczone przewozy kabotażowe dla
przewoźników między UE a Wielką Brytanią, ograniczone do 3 dni w tygodniu
i maksymalnie dwie podróże w obrębie regionu UE; Daje ona przewoźnikom
unijnym pełne prawa tranzytowe z innych państw członkowskich UE do Irlandii
lub odwrotnie, a przewoźnikom brytyjskim do krajów trzecich w dowolnym
miejscu Wielkiej Brytanii, na przykład Irlandii Północnej lub przez terytorium
państw członkowskich UE. Innymi słowy, zapewnia bezkontyngentowy dostęp
z punktu do punktu dla unijnych i brytyjskich przewoźników między UE a
Wielką Brytanią oraz dwie dodatkowe operacje, które należy przeprowadzić
na terytorium przeciwnej strony po przekroczeniu granicy. Zgodnie z tytułem
I, tytułem Trzecim, Art. 4 DROGA Umowy: w przypadku przewoźników z UE
dwa przewozy kabotażowe w Zjednoczonym Królestwie, pod warunkiem że
takie przewozy następują po przewozie z terytorium UE, dla przewoźników
brytyjskich oznacza to dwie operacje cross-trade między dwoma państwami
członkowskimi lub jedną operację cross-trade i jedną operację kabotażową w
jednym państwie członkowskim, pod warunkiem, że takie podróże następują
po podróży z terytorium Wielkiej Brytanii. Brytyjscy przewoźnicy drogowi z
siedzibą w Irlandii Północnej mogą odbyć maksymalnie dwie pełne podróże w
granicach Irlandii.
32

Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community, of the One Part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the
Other Part, OJ L 444/14, 31.12.2020.
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Wszyscy operatorzy, kierowcy i pojazdy przekraczające granice podlegają
wspólnym wysokim standardom transportu drogowego określonym w rozdziale
III: Transport drogowy Tytuł I: Transport drogowy towarów33.

2.2.4. Umowa Z Państwamı Zachodnıo-Bałkańskımı W Sprawıe
Ustanowıenıa Wspólnoty Transportowej
Bałkany Zachodnie to Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna,
Czarnogóra, Kosowo i Serbia. Wszystkie mają perspektywę przystąpienia do Unii
Europejskiej i nazywane są „krajami rozszerzenia”, ale Bośnia i Hercegowina oraz
Kosowo są potencjalnymi kandydatami. (Obiecuje się im możliwość przystąpienia,
kiedy będą gotowi). Pozostałe kraje to kraje kandydujące określone jako takie przez
Radę Europejską w Salonikach w 2003 r. Oznacza to, że negocjują członkostwo
w UE. UE dąży do inwestowania w pokój, bezpieczeństwo i stabilność w regionie
poprzez rozszerzenie o Bałkany Zachodnie oraz zwiększenie konkurencyjności i
poprawę warunków wzrostu i tworzenia miejsc pracy.
Złożona historia i różnorodność regionu sprawia, że droga do UE jest inna dla
każdego z 6 wymienionych krajów. Przyjrzymy się pokrótce, jak każdy kraj
przygotowuje się do przystąpienia do UE, szczególnie w dziedzinie transportu.
Albania
W marcu 2020 r. członkowie Rady Europy zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji
akcesyjnych z Albanią, a w lipcu 2020 r. projekt ram negocjacyjnych został
przekazany państwom członkowskim.34
Według Raportu Komisji Europejskiej Albania 2020, Albania kontynuowała
dostosowywanie swojego ustawodawstwa do wymogów UE w wielu obszarach.
Kraj powinien jednak zwiększyć przejrzystość i rozliczalność, w szczególności
w celu zapewnienia skutecznego, wydajnego i przejrzystego funkcjonowania
systemu zamówień publicznych i zarządzania finansami publicznymi, a także
nadal być w pełni zgodny ze wszystkimi stanowiskami i deklaracjami w ramach
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Albania została poproszona
o pracę nad rozwojem sieci transportowych i energetycznych.
33
34

For further information see https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
(last visited on 01.09.2021).
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations,
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/negotiations-status/
albania_en
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Czarnogóra
W 2006 roku parlament Czarnogóry ogłosił niezależność od Związku
Państwowego Serbii i Czarnogóry, a w 2008 roku nowy kraj wystąpił o członkostwo
w UE. Negocjacje akcesyjne z Czarnogórą rozpoczęły się 29 czerwca 2012 r., a
po dziewięciu latach negocjacji akcesyjnych otwarto wszystkie 33 zeskanowane
rozdziały.35
Według Raportu Komisji Europejskiej Czarnogóra 2020, Czarnogóra wykonała
ważne prace w zakresie harmonizacji i przygotowań do wdrożenia unijnego
dorobku prawnego w większości obszarów. Jeśli chodzi o swobodny przepływ
towarów, kraj jest umiarkowanie przygotowany. Czarnogóra powinna w
przyszłości skoncentrować się na polityce konkurencji, polityce gospodarczej i
monetarnej, funkcjonowaniu sądownictwa i wolności słowa.
Macedonia Północna
Macedonia Północna złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2004 roku,
a Rada zdecydowała o przyznaniu statusu kraju kandydującego w grudniu 2005
roku. Projekt ram negocjacyjnych został przedłożony państwom członkowskim
w lipcu 2020 r.36
Według Raportu Macedonii Północnej 2020, kraj pozostaje umiarkowanie
przygotowany w większości obszarów, w tym konkurencji, zamówień
publicznych, statystyki, kontroli finansowej, transportu, energii. Kraj wykazuje
dobre przygotowanie w takich obszarach jak prawo spółek, unia celna, sieci
transeuropejskie oraz nauka i badania. Kraj jest na wczesnym etapie przygotowań
w obszarach takich jak swobodny przepływ pracowników.
Serbia
W marcu 2012 r. Serbia uzyskała status kandydata do UE. Zgodnie z decyzją
Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Serbią w czerwcu 2013
r. Rada przyjęła ramy negocjacyjne. Serbia otworzyła 18 rozdziałów negocjacji
akcesyjnych i tymczasowo zamknęła 2 z nich.37
35
36
37

European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations,
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/
montenegro_en
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations,
2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/
north-macedonia_en
European External Action Service, 2020, Serbia and the EU, https://eeas.europa.eu/headquarters/
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W stosunkach UE-Serbia najważniejszymi etapami są:
■ W 2007 r. rząd podjął przekonujące działania w celu wzmocnienia współpracy
z Międzynarodowym Trybunałem ds. Zbrodni Wojennych w Hadze.
■ W grudniu 2009 r. system liberalizacji reżimu wizowego umożliwił
obywatelom Serbii podróżowanie bez wiz w strefie Schengen, co pokazuje, że
proces ten może przynieść wymierne rezultaty, które bezpośrednio przyniosą
korzyści obywatelom.
Według raportu Serbia 2020, kraj ten przyspieszył wysiłki na rzecz dostosowania
swojego ustawodawstwa do dorobku prawnego UE w rozdziałach dotyczących
gospodarki i rynku wewnętrznego. Kraj poczynił znaczne postępy w obszarach
gospodarczych, takich jak prawo korporacyjne, prawo własności intelektualnej,
konkurencja i usługi finansowe. Jednak w dziedzinie zamówień publicznych
poczyniono ograniczone postępy; W szczególności widać, że wdrażanie umów
międzyrządowych zawartych z państwami trzecimi nie jest systematycznie
zgodne z zasadami równego traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości i
konkurencji, ani też nie jest w pełni zgodne z odpowiednim dorobkiem prawnym
UE i ustawodawstwem krajowym.
W zakresie transportu Serbia kontynuowała reformy kolei. Decyzje dotyczące
inwestycji transportowych powinny zapewniać najlepszy stosunek jakości do
ceny. Serbia musi zintensyfikować wysiłki na rzecz stopniowego dostosowywania
swojej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa do polityki Unii Europejskiej w
okresie poprzedzającym akcesję.
Bośnia i Hercegowina
Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w UE w lutym 2016 r.
Rada Europejska podpisała Opinię, która jest kompleksową mapą drogową dla
tego kraju dotyczącą kluczowych priorytetów i głębokich reform w obszarach
demokracji/funkcjonalności, praworządności, praw podstawowych i reformy
administracji publicznej.38
Według Raportu Komisji Europejskiej Bośnia i Hercegowina 2020, Bośnia i
Hercegowina jest ogólnie na wczesnym etapie przygotowań pod względem
38
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poziomu przygotowania i zdolności do przyjęcia zobowiązań wynikających
z członkostwa w UE. Oznacza to, że kraj ma wiele obszarów do pracy, w tym
swobodny przepływ towarów i politykę transportową.
Kosowo
Pomimo faktu, że 5 krajów (Grecko-cypryjska administracja Cypru Południowego,
Grecja, Rumunia, Słowacja, Hiszpania) nie uznało niepodległości Kosowa w
2008 r., UE potwierdziła chęć wspierania rozwoju gospodarczego i politycznego
Kosowa z perspektywy europejskiej. UE przyczynia się do stabilności w Kosowie
poprzez misję EULEX w zakresie praworządności w Kosowie oraz specjalnego
przedstawiciela w Kosowie.39
Według raportu Komisji Europejskiej Kosowo 2020, Kosowo ma ogólnie pewien
poziom przygotowania. W niektórych obszarach kontynuowano dostosowywanie
przepisów, ale ich egzekwowanie jest ogólnie słabe. Poczyniono pewne postępy w
obszarze swobodnego przepływu towarów.
Po szybkim spojrzeniu na historię i poznaniu, na jakim etapie znajduje się każdy
kraj Bałkanów Zachodnich na swojej drodze do członkostwa w UE, musimy
teraz szczegółowo skoncentrować się na kwestiach transportu; Po pierwsze,
powinniśmy skupić się na tym, jak UE ocenia przygotowania krajów do akcesji w
dziedzinie transportu. Następnie przyjrzymy się Umowie między UE a Bałkanami
Zachodnimi i wreszcie opiszemy warunki, na jakich polscy przewoźnicy działają
na Bałkanach Zachodnich.
Sprawozdania podkreślają potrzebę dalszego dostosowania ustawodawstwa
krajowego przez Albanię oraz Bośnię i Hercegowinę, tworząc wspólne warunki
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. UE musi mieć wspólne
rozwiązania w tym zakresie. Kolejną ważną kwestią jest bezpieczeństwo na
drogach; oba kraje powinny ustanowić odpowiednie granice, gromadzenie
danych, monitorowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odpowiedni
system edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieją również
opóźnienia w badaniach na ten temat w Kosowie. Wszystkie trzy wymienione kraje
muszą pracować nad swoim ustawodawstwem dotyczącym transportu towarów
niebezpiecznych w zakresie kontroli, zasad, inspekcji, wytycznych. O ile Kosowo
ma duży problem z wdrożeniem tachografów cyfrowych, o tyle Czarnogóra już
39
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z nich korzysta. Jednak ten ostatni nadal ma problemy z bezpieczeństwem na
drogach, a Czarnogóra pilnie potrzebuje przebudowy dróg krajowych.
Najwyższy poziom dostosowania do dorobku prawnego UE w transporcie
drogowym ma miejsce w Macedonii Północnej i Serbii. Jest nawet zadowalający.
Obydwa kraje muszą jednak zaostrzyć kary egzekucyjne za naruszenia
Europejskiego Porozumienia w sprawie pracy personelu pracującego w
pojazdach w międzynarodowym transporcie drogowym (AETR). Serbia musi
również usprawnić procedury przekraczania granic i zająć się potencjalnie
dyskryminującymi opłatami drogowymi.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową, podpisano między UE a
stronami z Europy Południowo-Wschodniej i wszedł w życie w 2019 r.40,
ustanawia strefę wolnego handlu. Wspólnota Transportowa, która jest organizacją
międzynarodową w dziedzinie transportu, składa się łącznie z 33 państw, w tym
27 państw członkowskich UE oraz 6 państw Bałkanów Zachodnich (Albania,
Bośnia i Hercegowina, Republika Macedonii Północnej, Kosowo, Czarnogóra i
Republika Serbii). Umowa ma na celu ustanowienie Wspólnoty Transportowej
w dziedzinie transportu drogowego (a także kolejowego, żeglugi śródlądowej i
morskiej), a także rozwój sieci transportowej między UE a krajami Bałkanów
Zachodnich. Celem Wspólnoty Transportowej jest zapewnienie stopniowej
integracji rynków transportowych państw Bałkanów Zachodnich z rynkiem
transportowym UE oraz wspólnymi przepisami transportowymi UE.
Umowa ta nie zawiera jednak przepisów dotyczących transportu drogowego
towarów, a zatem transport drogowy jest regulowany umowami dwustronnymi
między UE a tymi krajami Bałkanów Zachodnich. Z tego powodu Komisja
Europejska w swojej decyzji Rady41, w sprawie podpisania Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Transportową stwierdziła, że Traktat „ani w tekście
Traktatu, ani w jego załącznikach nie zawiera postanowień dotyczących dostępu
do rynku dla transportu drogowego i w związku z tym rozporządzenie (WE) nr
1072/2009 art. 1(2) i (3) ) będzie nadal stosowane na tym etapie w odniesieniu
do stron z Europy Południowo-Wschodniej.” Dopóki sytuacja nie ulegnie
zmianie, umowy dwustronne między państwami członkowskimi a Stronami z
Europy Południowo-Wschodniej, w tym instrumenty przejściowe zawarte w
tych umowach, mogą zostać utrzymane zgodnie z postanowieniami Umowy
40
41
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i podlegają zgodności z prawem Unii bez uszczerbku dla pionowego podziału
kompetencji między UE a państwami członkowskimi. Oświadczając, że jeżeli UE
i te państwa Bałkanów Zachodnich rozważą zacieśnienie współpracy poprzez
stworzenie ogólnounijnych możliwości dostępu do rynku w sektorze transportu
drogowego, odpowiednie umowy będą negocjowane, podpisywane i zawierane
zgodnie z art. 218 TFUE jako ogólny przepis regulujący procedurę zawierania
umów na gruncie prawa UE, podkreślono także uprawnienia prawne UE do
zawierania umów o transporcie drogowym.
W tej samej decyzji Rady Niemcy, Francja, Włochy i Austria wspólnie stwierdziły, że
„istniejące dwustronne umowy transportowe między państwami członkowskimi
a stronami z Europy Południowo-Wschodniej dotyczące Niemiec, Francji, Włoch
i Austrii mogą być nadal wdrażane i dostosowywane w razie potrzeby; W tym
kontekście zadeklarowali, że z zadowoleniem przyjmują zobowiązania podjęte
przez Unię Europejską podczas negocjacji umowy transportowej Bałkanów
Zachodnich i zapisane w protokole. Podkreślili również, że zarówno Traktat o
Wspólnocie Transportowej nie narusza podziału kompetencji wertykalnych
między UE a państwami członkowskimi i nie ustanawia precedensu dla umów
transportowych z państwami spoza UE.42
Mówiąc dokładniej, umowy dwustronne między krajami Bałkanów Zachodnich
a państwami członkowskimi UE nadal regulują transport drogowy, a zatem
system kontyngentów i dokumentów tranzytowych w ramach tych umów wydaje
się być kontynuowany, o ile UE nie przewiduje wzmocnienia współpracy z tymi
krajami. Jeżeli UE i państwa Bałkanów Zachodnich przewidują wzmocnienie
współpracy poprzez stworzenie możliwości dostępu do rynku w sektorze
transportu drogowego, UE może zawrzeć umowy na podstawie art. 218 TFUE,
aby przewoźnicy z tych krajów bałkańskich mieli lepsze możliwości dostępu do
UE.
Analiza (2017) DECYZJI RADY (UE) 2017/1937 z dnia 11 lipca 2017 r. w
sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego wykonania
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową
Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową w 2017 r., zwany dalej Umową.
W preambule Umowy Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wyraźnie
stwierdza się, że bierze pod uwagę podstawowe założenia, że muszą istnieć
42
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wspólne zasady mające zastosowanie do międzynarodowego przewozu na lub z
terytorium państwa członkowskiego lub tranzytu przez terytorium jednego lub
kilku państw członkowskich, a także muszą istnieć pewne warunki, na jakich
przewoźnicy niebędący rezydentami mogą świadczyć usługi transportowe w
państwie członkowskim.43 We wstępie czytamy również, że podpisanie Traktatu o
Wspólnocie Transportowej nie przesądza o stanowiskach państw członkowskich
w sprawie statusu Kosowa. Dlatego widzimy, że Umowa jest ściśle związana
z kwestiami transportowymi. Najważniejszym stwierdzeniem zawartym w
preambule porozumienia jest to, że rozwój transportu między UE a Bałkanami
Zachodnimi będzie rozwijał się w oparciu o przepisy unijnego dorobku prawnego.
Patrząc na wyniki umowy między UE a Szwajcarią, pamiętamy, że to ta strona
musi zharmonizować swoje prawodawstwo z UE.
Zgodnie z art. 1, głównym celem ustanowienia Wspólnoty Transportowej jest
integracja rynków transportowych krajów Europy Południowo-Wschodniej z
rynkiem transportowym Unii Europejskiej na podstawie odpowiedniego dorobku.
Niniejszy Traktat składa się z artykułów określających zasady funkcjonowania
Wspólnoty Transportowej, w tym załącznika I, który zawiera przepisy UE mające
zastosowanie między Umawiającymi się Stronami i składa się z Protokołów dla
każdej Strony z Europy Południowo-Wschodniej, z których przynajmniej jeden
zawiera mające do niej zastosowanie ustalenia przejściowe.
Prawa UE wymienione w załączniku 1 są wiążące dla stron z Europy PołudniowoWschodniej i stanowią część krajowych porządków prawnych (artykuł 3), takich
jak:
■ Rozporządzenie unijne stanie się częścią krajowego porządku prawnego w
terminie wyznaczonym przez Regionalny Komitet Sterujący;
■ Wybór formy i sposobu stosowania dyrektywy UE należy do kompetencji
odpowiedniej Strony Europy Południowo-Wschodniej;
■ Decyzja UE stanie się częścią krajowego porządku prawnego w terminie
wyznaczonym przez Regionalny Komitet Sterujący.
W kolejnych artykułach wyraźnie stwierdza się, że Strony Europy PołudniowoWschodniej wdrożą odpowiedni dorobek społeczny i środowiskowy (z załącznika
I) w zakresie transportu (artykuły 5 i 6).
43
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Następnie w artykułach 8. i 9, mowa jest o pięcioletnim planie, za pomocą
którego Wspólnota Transportowa będzie wspierać rozwój sieci transeuropejskiej
(TEN-T) dla Bałkanów Zachodnich, przedstawiając co dwa lata oferty zgodne z
odpowiednim prawodawstwem UE, zwracając szczególną uwagę na środowisko i
oczywiście najlepszy stosunek jakości do ceny.
Najbardziej interesującą częścią Umowy dla naszej pracy jest art. 12, w którym
wyraźnie podkreślono, że współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami
będzie miała na celu osiągnięcie zbieżności ze standardami i politykami
dotyczącymi transportu drogowego, w szczególności poprzez wdrożenie aktów
określonych w załączniku I. Są one przeznaczone do transportu drogowego; Na
przykład zgodnie z załącznikiem I.3 infrastruktura wynagrodzeń, zatrudnienie,
świadczenia socjalne, tachograf, czas pracy, bezpieczeństwo, szkolenie kierowców
lub towary niebezpieczne to różne przepisy dotyczące transportu drogowego.
Ponownie, jest całkiem jasne, że kraje pragnące przystąpić do UE muszą stosować
dorobku UE w odrębnych dziedzinach.
W dalszej części Umowy Umawiające się Strony są zobowiązane do ułatwienia
formalności administracyjnych i niedyskryminowania ze względu na narodowość
(art. 15 i 16).
Artykuł 17 i załącznik III dotyczą konkurencji i pomocy państwa. W
najważniejszych artykułach stwierdza się, że strony z Europy PołudniowoWschodniej muszą uzupełniać swoje prawa, nie dyskryminować i stopniowo
dostosowywać się do przepisów UE dotyczących pomocy państwa.
Artykuł 3 załącznika 3 zawiera wykaz możliwych praktyk, które są niezgodne z
prawidłowym funkcjonowaniem niniejszego Traktatu i mogą wpływać na handel
między Stronami: na przykład: pomoc państwa, która zakłóca konkurencję lub
nadużywa pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo.
To oczywiste, że każdy kraj może uchwalić nowe prawo. Dlatego też Regionalny
Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za rozważenie możliwych konsekwencji
nowego prawa dla prawidłowego funkcjonowania tego Traktatu. Jeżeli nowe
prawo zostało przyjęte w UE, Regionalny Komitet Sterujący może podjąć decyzję
o zmianie załącznika I poprzez włączenie nowej ustawy. (Zgodnie z art. 20)
Wspólnota Transportowa ma strukturę instytucjonalną; W jego skład wchodzą
Rada Ministrów, Regionalny Komitet Sterujący, Komitety Techniczne, Forum
Społeczne i Stały Sekretariat. Rada Ministrów określa ogólne wytyczne
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

191

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

polityki, dokonuje przeglądu postępów we wdrażaniu Traktatu i składa się z
przedstawiciela każdej Umawiającej się Strony. Udział w charakterze obserwatora
będzie otwarty dla wszystkich państw członkowskich UE. Regionalny Komitet
Sterujący jest odpowiedzialny za administrację i prawidłowe wdrażanie Traktatu
i działa jednomyślnie. Składa się z przedstawiciela umawiających się stron i
zastępcy przedstawiciela, udział w charakterze obserwatora jest otwarty dla
wszystkich państw członkowskich UE, a przewodniczy mu kolejno każdy
kraj strony z Europy Południowo-Wschodniej. Regionalny Komitet Sterujący
przygotowuje prace Rady Ministrów i powołuje komitety techniczne w formie
grup roboczych specjalnego przeznaczenia. Komitety techniczne będą składać się
z przedstawicieli umawiających się stron, ale udział w charakterze obserwatorów
będzie otwarty dla wszystkich państw członkowskich UE i powinno być
możliwe zaproszenie w charakterze obserwatorów odpowiednich organizacji
pozarządowych, w szczególności organizacji ekologicznych. Ważne jest, aby
Umawiające się Strony zaangażowały swoich partnerów społecznych w proces
monitorowania wdrażania i skutków niniejszego Traktatu poprzez promowanie
dialogu społecznego. Ostatnim wymienianym organem instytucjonalnym jest
Stały Sekretariat. Jest jedyną instytucją posiadającą stały personel, która zapewnia
wsparcie administracyjne innym instytucjom Wspólnoty Transportowej,
monitoruje realizację rozbudowy TEN-T oraz wspiera realizację programu
łączności Bałkany Zachodnie Sześć (WB6), mającego na celu poprawę powiązań
między Bałkanami Zachodnimi, a także regionem i Unią Europejską.
Społeczność Transportowa ma instytucje, cele, a nawet własną stronę internetową.
Główny cel Wspólnoty Transportowej opiera się na stopniowej integracji rynków
transportowych stron z Bałkanów Zachodnich z rynkiem transportowym UE
na podstawie odpowiedniego dorobku prawnego, w tym norm technicznych,
interoperacyjności, bezpieczeństwa, ochrony, zarządzania ruchem, polityki
społecznej , zamówienia publiczne i kwestie środowiskowe.
Musi to być bardzo interesujące, aby być na bieżąco z najnowszymi pomysłami
i osiągnięciami w dziedzinie polityki transportowej w ramach Wspólnoty
Transportowej. 4. Rada Ministerialna Wspólnoty Transportowej odbyła się 5
lipca w Brdo pri Kranju w Słowenii44. Jednym z głównych tematów Rady była
łączność transgraniczna w regionie UE. Uczestnicy dyskutowali o postępach w
rozszerzaniu zielonych szlaków na granice między UE a Bałkanami Zachodnimi.
44
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Ta bardzo ważna kwestia została omówiona na Szczycie Bałkanów Zachodnich
5 lipca 2021 r. w Berlinie, w którym wzięli udział przedstawiciele Bałkanów
Zachodnich oraz UE i krajów UE. Podczas tego szczytu uczestnicy pochwalili
osiągnięcia regionalnych Zielonych Pasów w utrzymaniu niezbędnego przepływu
zaopatrzenia medycznego i żywnościowego podczas pandemii COVID-19 oraz
wyrazili nadzieję na rozszerzenie Zielonych Pasów na granice z sąsiednimi krajami
Bałkanów Zachodnich. Na przykład Grecja wyraziła chęć zastosowania koncepcji
EU-WB6 Zielonych Pasów na przejściach granicznych między Grecją a Albanią
i Macedonią Północną, w pełnej zgodności z procedurami UE. Zaproponowano
również rozszerzenie Zielonych Pasów na wszystkie przejścia graniczne w
ramach CEFTA. Nie powinniśmy zapominać, że sąsiedzi Bałkanów Zachodnich,
tacy jak Węgry, Bułgaria i Rumunia, są członkami CEFTA (Środkowoeuropejskie
Porozumienie o Wolnym Handlu)45.
Kiedy dokonujemy przeglądu dokumentów Wspólnoty Transportowej, warto
podkreślić, że wciąż pojawia się kwestia ważna dla polityki UE, a więc także dla
Bałkanów Zachodnich, które chcą przystąpić do UE. To jest kwestia ekologii.
Celem
jest
uczynienie
transportu
czystszym,
bezpieczniejszym,
inteligentniejszym, bardziej ekologicznym, elastycznym, konkurencyjnym i
zrównoważonym. Wizja ta jest częścią Zielonego Ładu UE i Zielonej Agendy
dla Bałkanów Zachodnich (zatwierdzonego przez Deklarację Szczytu w Sofii)
oraz Planu Gospodarczego i Inwestycyjnego Komisji Europejskiej dla Bałkanów
Zachodnich.46 Podczas szczytu Bałkanów Zachodnich w Sofii 10 listopada 2020
r. przywódcy Bałkanów Zachodnich dyskutowali m.in. o dążeniu do osiągnięcia
celu 2050 kontynentu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla,
wspieraniu rozwoju inteligentnej infrastruktury, rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych, innowacyjnych technologiach, czego dowodzi m.in. Inicjatywa
Zielonych Pasów, pełnym wdrożeniu Zielonej Agendy w celu promowania i
wzmacniania współpracy międzyregionalnej, stosowania unijnych standardów
technicznych i cyfryzacji wszystkich rodzajów transportu do regionalnego planu
działania na rzecz ułatwień transportowych, w tym bardziej wydajnych operacji
45
46

Chair’s conclusions, Summit Meeting on the Western Balkans, Transport Community Site,
5.07.2021, https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/07/Berlin-Summit2021-Chairs-conclusions.pdf
Strategy For Sustainable And Smart Mobility In The Western Balkans, Transport Community Treaty
Permanent Secretariat`s Staff Working Document, Transport Community Site, July 2021, https://
www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/06/Strategy-for-Sustainable-and-SmartMobility-in-the-Western-Balkans.pdf
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transportowych i redukcji emisji CO2, w tym na przejściach łączących gospodarki
Bałkanów Zachodnich.
W lipcu Sekretariat Wspólnoty Transportowej przygotował dokument dotyczący
ekologii, a mianowicie „strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej
mobilności na Bałkanach Zachodnich”. Ta bardzo niedawna analiza wskazuje, że
celem jest promowanie i wykorzystywanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych
(s. 7-8) oraz uczynienie transportu towarowego bardziej ekologicznym (s. 1314), co może naprawdę zdenerwować przewoźników drogowych. Na Bałkanach
Zachodnich wykorzystanie elektrycznych i hybrydowych pojazdów drogowych
jest niskie i potrzebne są specjalne zachęty. Norma emisji spalin dla pojazdów
drogowych spalinowych na Bałkanach Zachodnich wynosi obecnie od 3
do 6 EURO. Mówi się, że Bałkany Zachodnie powinny przyjąć takie samo
podejście jak UE, tym samym pracując nad kolejnymi przepisami i tworząc sieć
infrastruktury paliw alternatywnych. Złą wiadomością dla spedytorów jest to, że
zgodnie z Zielonym Ładem UE chce przenieść nawet 75% drogowego transportu
towarowego na transport kolejowy lub wodny. Czy jest to realne, to inna sprawa,
ale jeśli Bałkany Zachodnie chcą przystąpić do UE, muszą zharmonizować swoje
prawo, czyli usprawnić transport multimodalny i infrastrukturę.
Ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19 dowiodły, że współpraca
między Bałkanami Zachodnimi a UE jest wysoce zalecana. Wprowadzone
przez Grecję środki COVID-19 spowodowały zamknięcie przejść granicznych
i wydłużenie czasu oczekiwania. Wspólnota Transportowa i CEFTA
zaproponowały pewne konkretne rozwiązania problemów, a CEFTA poparła
ideę „zielonych pasów”, podobnie jak Wspólnota Transportowa. W kwietniu
2020 r. przedstawiciele stron CEFTA zatwierdzili listę towarów podstawowych,
którym należy nadać priorytet. Finansowany przez UE elektroniczny system
wymiany danych (SEED) został zaktualizowany w ramach CEFTA, aby zapewnić
wszystkim agencjom informacje o przybyciu towarów priorytetowych podczas
odprawy celnej. Stały Sekretariat Wspólnoty Transportowej był również obecny
na ww. posiedzeniu Organu Koordynującego CEFTA47. Należy przypomnieć, że
mówimy o CEFTA – czyli Środkowoeuropejskiej Umowie o Wolnym Handlu – bo
poza Polską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Macedonią Północną,
Serbią i UNMIK (w imieniu Kosowa), czyli wszystkimi 6 zachodnimi Członkami
47

The System of Electronic Exchange of Data upgraded to support facilitation of transport and trade
of essential goods amid COVID-19, CEFTA Secretariat Site, 10/04/2020, https://cefta.int/news/thesystem-of-electronic-exchange-of-data-upgraded-to-support-facilitation-of-transport-and-tradeof-essential-goods-amid-covid-19/
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tej organizacji są kraje bałkańskie, tu też pojawia się koncepcja zielonych pasów.
Polska perspektywa transportu towarów na Bałkany Zachodnie
Przyglądając się bliżej zagadnieniom związanym z przewozem towarów w
praktyce, a także z punktu widzenia polskich przewoźników, należy odpowiedzieć
na pytania; „Czy wiele się zmieniło po wejściu Polski do UE? Czy istnieją jakieś
specjalne wymagania dotyczące działalności na Bałkanach Zachodnich?”
Protokół nr 4 w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między
Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi z jednej strony,
a Republiką Serbii z drugiej strony wspiera współpracę między Stronami
w dziedzinie transportu lądowego, w szczególności ruchu tranzytowego.
Przewoźnicy ze Wspólnoty mogą swobodnie przemieszczać się przez Serbię, jeśli
przewożą towary z własnego kraju do jednego z krajów Wspólnoty lub z krajów
Wspólnoty do swojego kraju. Natomiast przewoźnicy serbscy mogą tranzytem
przez terytorium Wspólnoty przewozić towary z/do Serbii z państwa trzeciego.
(Artykuł 3 i 11.2) Należy podkreślić, że zgodnie z artykułem 11.1 niniejszego
Protokołu Strony mogą utrzymać reżim wynikający z Umów dwustronnych bez
uszczerbku dla ustępu 2.48
Nadal obowiązują główne postanowienia umowy dwustronnej między Polską
a Jugosławią z 1969 roku. Jeśli chodzi o przewóz towarów drogą lądową, to
wyraźnie mówi się, że „przewóz ładunków tranzytowych między dwoma krajami
i przez ich terytoria odbywa się na podstawie wcześniej uzyskanych dokumentów
tranzytowych”. (Artykuł 4 Umowy). Kontyngenty przejazdów i ich podział ustala
corocznie Komisja Wspólna obu stron.
Kabotaż jest całkowicie zabroniony. Porozumienie, o którym mowa, obowiązuje
do dziś, w XXI wieku między Polską a Serbią, dlatego Komisja Wspólna spotyka
się corocznie, by decydować o kwotach.
Dostępne są następujące dokumenty przejściowe:
■ Ogólne dokumenty przejściowe: dwustronne i tranzytowe;
■ Dokumenty tranzytowe państwa trzeciego.
Ogólne dokumenty tranzytowe wystawiane są dla transportu dwustronnego
48

PROTOCOL 4 On Land Transport, EU – Serbia Stabilization and Association Agreement, EurLex site, 2007, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3e89b3ba-51f7-436a-b2e00dcc53f12d10.0003.02/DOC_3&format=PDF (p.479-486)
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(między Serbią a Polską) lub tranzytu; dokumenty tranzytowe dla krajów trzecich
wystawiane są dla działalności przewozowej z terytorium Kontrahenta do kraju
trzeciego: np. polski przewoźnik odbiera towar z Serbii do Turcji lub serbski
przewoźnik odbiera towar z Polski do Francji. Generalne dokumenty tranzytowe
mogą być jednak wykorzystywane przy przewozie towarów do krajów trzecich, ale
tylko w przypadku tranzytu przez kraj rejestracji pojazdu: np. polski przewoźnik
odbiera towary z Serbii do Rosji i tranzytem przez Polskę. Jak wspomnieliśmy
wcześniej, zgodnie z Protokołem 4 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
między Wspólnotami Europejskimi a jej państwami członkowskimi tranzyt
jest bezpłatny, nie wymaga dokumentu tranzytowego, ale są pewne warunki.
Polscy przewoźnicy mogą przejeżdżać przez terytorium Serbii bez dokumentu
tranzytowego, jeśli przewożą między Polską a krajem należącym do Unii
Europejskiej.
Bardzo ważne jest jednak poznanie faktycznej interpretacji tych przepisów przez
organy, zwłaszcza kontrolę drogową. Serbscy przewoźnicy mogą tranzytować
z Polski bez dokumentu tranzytowego, jeżeli przewożą towary z/do kraju
trzeciego/z Serbii; ale muszą posiadać dokument tranzytowy, na przykład, gdy
przewożą towary z Serbii do Rosji i wracają rozładowane z Rosji do Serbii.
Pewne problemy pojawiły się dla polskich przewoźników w 2013 roku i
były związane z omawianym swobodnym przejazdem na podstawie Umowy
Stabilizacyjnej. Mimo warunków umowy organy kontrolne nadal nakładały na
przewoźników kary w wysokości 50 euro za brak dokumentów tranzytowych.
Na posiedzeniu Wspólnego Komitetu w 2013 r. strona polska zwróciła się do
strony serbskiej o poinformowanie organów kontrolnych o praktyce swobodnego
przejazdu.
Jeśli chodzi o liberalizację transportu, warto przypomnieć dyskusję Wspólnego
Komitetu w 2017 roku. Strona polska zaproponowała liberalizację operacji
bilateralnych i tranzytowych dla kategorii pojazdów EURO-6, ale jednocześnie
wystąpiła o zwiększenie kontyngentu dla dokumentów tranzytowych stron
trzecich. Strona serbska zaproponowała liberalizację nie tylko dla EURO-6, ale
także dla EURO-5. W wyniku dyskusji nie dokonano zmian, które doprowadziły
do częściowej liberalizacji.
Kontynuacją analizy jest krótka historia umów między Polską a innymi krajami
Bałkanów Zachodnich.

196

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

W 1991 roku rozpadła się Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, w
wyniku czego powstały niepodległe państwa.
W dziedzinie transportu możemy mówić o sukcesji prawnej Serbii po kontraktach
podpisanych przez Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii, w tym
o umowie dwustronnej o drogowym transporcie towarów, o co widzieliśmy
wcześniej w naszym raporcie. To samo stało się z Czarnogórą oraz Bośnią i
Hercegowiną.
Czarnogóra stała się niepodległym państwem w 2008 roku. Zgodnie z Umową
z 2009 r. w sprawie uregulowania dwustronnych stosunków traktatowych
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Czarnogóry, Umowa z 1969 r.
między Rządem PRL a Rządem Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii o
międzynarodowym transporcie drogowym została utrzymana w mocy. Oznacza
to, że dziś przewoźnicy w Polsce i Czarnogórze muszą zachować przepisy zawarte
w ww. umowie.
Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość jako Republika Bośni i Hercegowiny
1 marca 1992 roku po referendum i zmieniła nazwę na Bośnia i Hercegowina w
1995 roku po porozumieniu z Dayton.
W odniesieniu do umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny, między Rzecząpospolitą Polską a
Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zgodnie z Umową o sukcesji
prawnej Bośni i Hercegowiny, zawartą w Sarajewie w dniu 22 grudnia 2006 r.,
Umowa o międzynarodowym transporcie drogowym podpisana w Warszawie
dnia 18 grudnia 1969 r. między Rządem PRL a Rządem Socjalistycznej
Federacji Republiki Jugosławii pozostaje w mocy. (załącznik 1.10)49
Chociaż prace nad tym dokumentem trwają nieprzerwanie od 2002 r., do tej
pory nie zawarto nowej umowy między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Zgodnie z
Protokołem Komisji Wspólnej z października 2013 r. obie Strony zadeklarowały,
że będą kontynuować starania o zawarcie umowy. W przypadku dokumentów
tranzytowych przewóz towarów odbywa się na podstawie rocznego kontyngentu
wymienianych dokumentów tranzytowych, który daje prawo do dwustronnego
przewozu, tranzytu oraz przewozu do i z państw trzecich. Delegacja Bośni i
Hercegowiny zasugerowała liberalizację usług bilateralnych i tranzytowych od
49

The Agreement between the Government of the Polish People’s Republic and the Government of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia on international road transport , 1969, http://www.przepisy.
gofin.pl/przepisy,4,15,184,1441,,,porozumienie-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rada.
html
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2014 roku oraz utrzymanie wymogu posiadania dokumentów tranzytowych dla
przesyłek do/z krajów trzecich. Delegacja polska poinformowała, że liberalizacja

transportu wymaga odpowiedniej procedury zgodnie z przepisami prawa
krajowego. W rezultacie zdecydowano, że liberalizacja usług będzie przedmiotem
przyszłych dyskusji. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej podkreślono:
■ Jeżeli w przypadku tranzytu w jedną stronę używany jest ogólny dokument
przepustki, tę samą przepustkę można również wykorzystać w drodze
powrotnej w przypadku tranzytu dwustronnego;
■ Ogólny dokument tranzytowy dopuszcza również przewóz towarów do/z
państw trzecich, jeżeli kraj rejestracji pojazdu jest przez nie tranzytowany;
■ Delegacje potwierdziły wcześniejsze ustalenie, że kraj, w którym
zarejestrowano lawetę, jest decydujący dla uzyskania pozwolenia. Zezwolenie
obejmuje zarówno pojazd ciągnący, jak i przyczepę lub naczepę;
■ Jeżeli towary są przewożone z terytorium państwa trzeciego na terytorium
drugiej strony, tę samą przepustkę można wykorzystać do transportu ładunku
do dowolnego państwa trzeciego.
Zgodnie z Umową z 1998 r. między Rządem RP a Rządem Macedonii istnieją
dokumenty dwustronne, tranzytowe i tranzytowe państw trzecich.50 Jednak
w 2014 r. obie Strony uzgodniły listownie, że dokumenty tranzytowe państwa
trzeciego są jedynymi pozostałymi dokumentami tranzytowymi. W efekcie
zliberalizowany został transport dwustronny i tranzytowy. 51
Albania nie była częścią Jugosławii. Rząd Polski i Socjalistycznej Republiki
Albanii podpisały Umowę o międzynarodowym transporcie drogowym w
styczniu 1990 roku i umowa ta obowiązuje do dziś. Zgodnie z tym dokumentem
istnieją ogólne dokumenty tranzytowe dla działalności transportowej
dwustronnej i tranzytowej, ale nie ma wymiany dokumentów tranzytowych z
państw trzecich. Taka działalność transportowa jest możliwa tylko w oparciu o
licencje ECMT. 52 Zupełnie innym przypadkiem jest Kosowo, które w 2008 roku
50
51

52

The Agreement between the Government of the Republic of Poland and Macedonian government,
1998, https://www.prawo.pl/akty/m-p-2001-46-755,16923594.html
Agreement of 23 June 2014 between the Government of the Republic of Poland and the Government
of the Republic of Macedonia on changing the Agreement of the Government of the Republic of
Poland and the Macedonian Government on international road transport, Ohrid on February 5,
1998., http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20140000950
AGREEMENT between the Government of the People’s Republic of Poland and the Government of
the People’s Socialist Republic of Albania on international road transport, Tirana, 18 January 1990
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ogłosiło niepodległość i jak wspomnieliśmy wcześniej w tym sprawozdaniu, nie
wszystkie kraje UE uznały tę decyzję. W związku z tym nie ma umowy przewozu
ani wspólnego zlecenia.
Przystąpienie kraju do UE nie oznacza automatycznie, że nie może on posiadać
większej liczby dokumentów tranzytowych dla krajów spoza UE. Ponadto
utworzenie Wspólnoty Transportowej nie oznacza natychmiastowej rezygnacji
z systemu dokumentów tranzytowych. W przypadku Polski Wspólnota
Transportowa posiada różne umowy bilateralne z 6 podmiotami, z niektórymi
bez umów i wymiany dokumentów tranzytowych, z innymi częściową lub pewną
liberalizacją, a w większości z pełnym systemem zezwoleń i regularną wymianą
zezwoleń, oraz często też widzimy, że miał trudne negocjacje. Jest to całkowicie
zrozumiałe, ponieważ wszystkie strony chcą chronić swoje wewnętrzne rynki
transportowe.
Polska uzyskała dostęp do rynku wspólnotowego po wejściu do Unii Europejskiej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku
międzynarodowych przewozów drogowych wszyscy przewoźnicy wspólnotowi
mają swobodny dostęp do rynków wewnętrznych państw członkowskich. W
przypadku kabotażu obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy, ale możliwe jest
również, że wykona je zagraniczny przewoźnik. Jednak działalność transportowa
z państw członkowskich do państw trzecich i odwrotnie jest nadal w dużej
mierze objęta umowami dwustronnymi między państwami członkowskimi a
tymi państwami trzecimi. Oznacza to, że przewoźnicy będą mieli dokumenty
tranzytowe na takie czynności.
Podane zostaną przykłady z dwóch krajów UE, Polski i Węgier. Zgodnie z umową
dwustronną z 1965 r. istnieją dokumenty przejściowe krajów trzecich i nadal
istnieją. Ministrowie obu krajów wyrażają zgodę na wymianę określonej liczby
dokumentów tranzytowych. Wymiana między Węgrami a Polską dopuszcza
kraje trzecie w przeliczeniu na EURO 3, ale od maja 2021 roku decyzją obu
ministrów dostępne są dodatkowe dokumenty tranzytowe dla pojazdów EURO
6. Informacje te są udostępniane przez Biuro Transportu Międzynarodowego
Głównego Zarządu Transportu Drogowego.53

53

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/albania-polska-umowa-o-miedzynarodowychprzewozach-drogowych-tirana-16998614
Resumption of accepting applications for permits Hungary third countries EURO 6,
Information 28/2021 , The Main Road Transport Inspectorate Site, 04.05.2021, https://gitd.gov.pl/
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Nie ma automatycznego swobodnego tranzytu przez Unię Europejską dla krajów
spoza UE. Ponadto wszystkie decyzje są ściśle powiązane z kwestiami ekologicznymi,
w tym z koncepcją Zielonego Ładu Unii Europejskiej. W przypadku krajów spoza
UE ostateczne wyzwolenie często nie jest spełnione, a nawet niemożliwe. Wszystkie
dyskusje na temat liberalizacji dotyczą kategorii ciężarówek, która jest problemem
ekologicznym. Nigdy nie należy zapominać, że kraje kandydujące do UE powinny
wdrażać dorobki społeczne i środowiskowe dotyczące transportu.

2.2.5. Umowa Współpracy Z Ukraıną
Umowa stowarzyszeniowa, której integralną część stanowi pogłębiona i
kompleksowa strefa wolnego handlu54, która została tymczasowo wdrożona
między UE a Ukrainą od 1 stycznia 2016 r., weszła w życie 1 września 2017 r..
Układ o stowarzyszeniu ma na celu pogłębienie stosunków gospodarczych i
politycznych między UE a Ukrainą oraz handlu towarami i usługami między UE
a Ukrainą poprzez stopniowe obniżanie ceł i stopniową harmonizację prawa w
celu stopniowej integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE, bez członkostwa
w UE Ukraina zamierza ulepszyć swoje przepisy, dostosowując je do przepisów
UE. W tym celu ustanawia pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu w
celu stopniowej integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE.
Zgodnie z załącznikiem XXXII do układu o stowarzyszeniu Ukraina zobowiązuje
się do stopniowego zbliżenia swojego ustawodawstwa dotyczącego transportu
drogowego do unijnego w określonych w nim ramach czasowych. Układ o
stowarzyszeniu określa warunek dostępu do rynku, który jest wyraźnie powiązany
z procesem zbliżania prawa do prawa UE, co oznacza, że większy dostęp do
części rynku wewnętrznego UE zostanie osiągnięty jedynie w ramach procedury
ścisłego monitorowania przez UE55.
Ponadto, zgodnie z art. 136 Umowy o stowarzyszeniu, „wzajemne warunki
dostępu do rynku w transporcie drogowym, kolejowym i żeglugą śródlądową
zostaną uwzględnione w ewentualnych przyszłych umowach dotyczących
prywatnego transportu drogowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej”. Strony

54
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dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-28-2021/
Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and
Ukraine, of the other part, OJ L 161/3, 29.5.2014.
Guillaume Van der Loo, Peter Van Elsuwege and Roman Petrov, “The EU-Ukraine Association
Agreement: Assessment of an Innovative Legal Instrument”, EUI Working Papers, LAW 2014/09.
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nie mogą zaostrzać warunków wzajemnego dostępu do rynku między Stronami
przed zawarciem takich umów. Postanowienia istniejących umów dwustronnych,
które nie są zawarte w tych umowach, będą nadal realizowane.
Naszym zdaniem, ponieważ taka umowa nie została jeszcze zawarta w
zakresie transportu drogowego, drogowy transport towarowy pomiędzy
Ukrainą a państwami członkowskimi UE będzie nadal zarządzany zarówno
przez Wielostronny System Kontyngentów ECMT licencji przewozowych
dla Paneuropejskiego transportu drogowego oraz umowami dwustronnymi
podpisanymi przez Ukrainę i państwa członkowskie UE. W związku z tym, w
literaturze pojawiają się takie same obawy, z jakimi ukraińscy przewoźnicy
borykają się, z myślą o podważeniu zamierzonej ekspansji handlowej między UE
a Ukrainą, jak i ze strony przewoźników tureckich.56
Stosunki Polski z Ukrainą w zakresie transportu drogowego
Możliwość przewozu drogowego między Polską a Ukrainą przez przewoźników
z obu krajów została określona w umowie o międzynarodowym transporcie
drogowym między Rządem RP a Rządem Ukrainy, sporządzonej w Warszawie w
dniu 18 maja 1992 r.57 Weszłoa ona w życie 7 maja 1993 r. Postanowienia niniejszej
umowy mają zastosowanie do przewozów pasażerskich i towarowych realizowanych
pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron.
Umowa zakazuje działalności kabotażowej. Artykuł 5 Umowy ustanawia zasady
regulujące, że przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mogą przewozić ładunek
w tranzycie między miejscem położonym na terytorium jednej Umawiającej się
Strony a miejscem położonym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony oraz
z terytorium drugiej Umawiającej się Stronie i dokonywać rejsów bez ładunku.
Artykuł 6 podkreśla, że co do zasady każdy przewóz podlega wymogowi posiadania
przepustki drogowej przewoźnika wydanej przez właściwy organ kraju, w którym
pojazd jest zarejestrowany, wyłącznie w imieniu drugiej strony umowy. Przewidziano
kilka wyjątków z wymogu posiadania przepustki drogowej wymienionego w
artykule 7: rzeczy związane z przesiedleniem; materiały i przedmioty, w tym dzieła
sztuki, przeznaczone na targi, wystawy lub imprezy niekomercyjne na terytorium
drugiej Umawiającej się Strony; Sprzęt, przedmioty i zwierzęta na imprezy teatralne,
56
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muzyczne, filmowe lub sportowe dla cyrków, targów, regionalnych targów drugiej
Umawiającej się Strony. Ponadto obejmuje sprzęt do wykonywania nagrań radiowych,
filmowych lub telewizyjnych, pogrzebów i uszkodzonych pojazdów.
Artykuł 15 ustanawia Polsko-Ukraiński Wspólny Komitet, który zbiera się
na wniosek drugiej Umawiającej się Strony. Komitet jest upoważniony do
sporządzenia protokołu wykonawczego umowy oraz do określenia warunków
zwolnienia z obowiązku posiadania przepustki drogowej.
Rysunek 1. Limity na przejazdy drogowe wymieniane między Polską a
Ukrainą w latach 2002-2020
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GITD.

Rysunek 2.Wymiana handlowa Polska – Ukraina w latach 2004-2020 [mln
EURO].
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.
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Przedstawiciel Wspólnego Komitetu Polski i Ukrainy uznał, że wymieniane
są dwa rodzaje dokumentów tranzytowych: uniwersalny i tranzytowy. 0,375
kontyngentu stanowią dokumenty tranzytowe. Istnieje tendencja do poprawy
ekologiczności pojazdów, więc pojazdy z normą EURO 4 lub wyższą są i będą
zachęcane. Pod warunkiem, że pojazd przejeżdża tranzytem przez kraj, w
którym jest zarejestrowany, istnieje możliwość przewozu z/do krajów trzecich na
podstawie uniwersalnego dokumentu tranzytowego.
W wyniku zmiany kierunku obranego przez Ukrainę, co potwierdziła
ratyfikacja Umowy Stowarzyszeniowej między Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi a Ukrainą58, Polska stała się jedną z ważnych granic łączących
rynek UE z Ukrainą. Po wydarzeniach politycznych z 2014 roku możliwości
handlowe Ukrainy z Federacją Rosyjską były ograniczone. Zakupy komercyjne
zostały skierowane na rynki zachodnie. W efekcie Polska stała się jednym z
głównych korytarzy komunikacyjnych dla eksportu i importu Ukrainy. Oznacza
to, że handel ukraiński potrzebuje sprawnego transportu drogowego z coraz
większą liczbą dokumentów tranzytowych. Z drugiej strony polscy przewoźnicy
mają trudności z zaistnieniem na tym rynku. W latach 2014-2018 wskaźnik
wykorzystania ukraińskich zezwoleń drogowych przez polskich przewoźników
wyniósł około 20,7-27,7%. Spowodowało to zmniejszenie limitu z 200 pozwoleń
drogowych do 160 pozwoleń drogowych po stronie polskiej. Wnioski o
dodatkowe dokumenty tranzytowe przez stronę ukraińską były generalnie
oceniane negatywnie. Polskie władze starały się zachować równość w korzystaniu
z dokumentów tranzytowych przez polskich i ukraińskich przewoźników.
Do tego dochodzą zwiększone koszty ponoszone przez przewoźników, którzy
muszą czekać w kolejkach godzinami, a nawet dniami na przejściach granicznych
po obu stronach podczas transportu od granicy z Polską do/z Ukrainy. Strona
polska postrzega problemy graniczne i kolejki na granicach jako główną
przeszkodę, która utrudnia uzyskanie równości polskich przewoźników w
korzystaniu z dokumentów drogowych. Dlatego jednym z głównych warunków
podniesienia ewentualnych kontyngentów przepustkowych jest zwiększenie
przepustowości polsko-ukraińskich przejść granicznych. Strona polska
zauważyła, że zwiększenie kontyngentu dla ukraińskich przewoźników zależy od
rozwiązania problemu kolejek granicznych.
58
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2.2.6. Umowa O Partnerstwıe I Współpracy Z Federacją Rosyjską
Umowa o partnerstwie i współpracy podpisana przez UE i jej państwa członkowskie
z Federacją Rosyjską i weszła w życie 1 grudnia 1997 r.59, ma na celu rozwój i
wzmocnienie stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych między UE
a Federacją Rosyjską, zwłaszcza w dziedzinie transportu oraz osiągnięcie bardziej
globalnego systemu transportowego, ma na celu restrukturyzację i modernizację
systemów i sieci transportowych w Rosji w celu poprawy i zapewnienia
kompatybilności systemów transportowych w kontekście.
Jednak usługi transportu drogowego między UE a Federacją Rosyjską podlegają
wielostronnemu systemowi kontyngentów ECMT oraz umowom dwustronnym
między państwami członkowskimi UE a Federacją Rosyjską.
Relacje w zakresie transportu drogowego między Polską a Federacją Rosyjską
Dotychczasowe stosunki między Polską a Rosją reguluje Umowa o międzynarodowym
transporcie drogowym, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r. między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej.60 Umowa weszła w
życie 15.02.2004. Definiuje organizacje upoważnione do prowadzenia działalności
transportowej i uważane za „przewoźników”; określa również, jakie rodzaje pojazdów
mogą być wykorzystywane do przewozu towarów i pasażerów (art. 2). Artykuł 5
ustanawia zasadę, że tranzytowa działalność przewozowa między obydwoma krajami
lub przez ich terytorium jest wykonywana na podstawie drogowych dokumentów
tranzytowych wystawionych przez właściwe organy Umawiających się Stron. O ile
dokument tranzytowy nie stanowi inaczej, osobna przepustka uprawnia do przejazdu
w obie strony i jest wymagana dla każdej czynności przewozowej.
Art. 6 określa wyjątki, przepustka nie jest wymagana do przewozu: wystawianych
towarów, urządzeń i materiałów na targi i wystawy; środki transportu, zwierzęta
oraz inny sprzęt i towary do prowadzenia zawodów sportowych; dekoracje
i dekoracje teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt i materiały niezbędne
do produkcji audycji filmowych, fotograficznych, radiowych i telewizyjnych;
pochówki i prochy zmarłych; Pojazdy uszkodzone zarejestrowane na terytorium
jednej z Umawiających się Stron. Wyjątki obejmują również przewóz:
właściwości wypornościowych: ładunki przewożone pojazdami o ładowności do
59
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3,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej do 6 ton, przewóz ponadnormatywny
w przypadku uzyskania specjalnej przepustki za przewóz ponadnormatywny.
Ponadto nie ma konieczności uzyskania przepustki na pojazdy pomocy drogowej.
Umowa określa zasady, na jakich przewoźnicy podlegają opłatom i podatkom za
korzystanie z dróg w drugiej Umawiającej się Stronie (art. 11) oraz są zobowiązani do
przestrzegania przepisów ruchu drogowego państwa, w którym znajdują się pojazdy,
oraz innych postanowień prawa krajowego (art. 16). Ponadto przewidziano również
możliwości upomnienia, czasowego lub stałego usunięcia przewoźnika w zakresie
jego prawa do wykonywania czynności przewozowych w przypadku naruszenia
zasad umowy (art. 17). W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Umawiające
się Strony powołują Komisję Wspólną, która zbiera się co najmniej raz w roku.
Od wejścia w życie umowy handel między Polską a Rosją wykazuje coraz większe
wahania. Import jest większy niż eksport, głównie ze względu na transport
rurociągami surowców naturalnych z Rosji,61 w tym gazu ziemnego i ropy
naftowej. W latach 2004-2013 wartość polskiego eksportu do Rosji wzrosła
trzyipółkrotnie z 2,3 mld euro do ponad 8,1 mld euro, podczas gdy import wzrósł
prawie 3,7 razy z 5,1 mld euro do 18,7 mld euro. Jednak w 2014 roku doszło do
zakłóceń, gdy Rosja zaczęła nakładać embargo na produkty rolno-spożywcze z
Unii Europejskiej. Jednak nadal istnieje tendencja wzrostowa w eksporcie.
Rysunek 3. Wymiana handlowa Polska – Federacja Rosyjska w latach 20042020 [mln EURO].
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.
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Rysunek 4. Kontyngenty na przejazdy drogowe wymieniane między Polską a
Federacją Rosyjską w latach 2002-2020.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GITD.

Wymieniane są dwa zezwolenia: zezwolenia uniwersalne i zezwolenia krajów
trzecich. Po pierwsze, umożliwia przewoźnikom wykonywanie przewozów
dwustronnych lub tranzytowych. Dokument tranzytowy państwa trzeciego
umożliwia transport do/z państw trzecich bez ograniczeń geograficznych.
Polski kontyngent obejmuje około 70% przepustek uniwersalnych, podczas gdy
kontyngent Rosjan obejmuje przepustki uniwersalne w 95%. Różnice wynikają
ze struktury zastosowanych dokumentów przejściowych. Polska jest krajem
tranzytowym dla rosyjskich przewoźników; Dla polskich przewoźników to Rosja
jest krajem docelowym przesyłek, a nie tranzytem.
Jednym z ważnych wydarzeń wpływających na kwoty w ostatnim okresie, zwłaszcza
w 2014 roku, było nałożenie przez Federację Rosyjską embarga na import żywności
z Unii Europejskiej. Musiało więc nastąpić zmniejszenie liczby wypraw. Było to
nieuniknione, ponieważ Polska była głównym eksporterem owoców, warzyw
i innych produktów rolnych do Rosji. Następnie w 2016 r. Rosja wprowadziła
specjalne krajowe przepisy dotyczące transportu drogowego. Uzależniły one
charakter środka transportu (binarny/państwa trzecie) od narodowości właściciela
i spełnienia definicji „frachtu z kraju trzeciego”. Te nowe okoliczności doprowadziły
do trudnych negocjacji w ramach Polsko-Rosyjskiego Komitetu Wspólnego i
sytuacji kryzysowej wynikającej z braku wymiany przepustek na początku roku.
Ostatecznie strona rosyjska zgodziła się dokonać pewnych zmian we własnych
ustaleniach, co dodatkowo ustabilizowało sytuację i nastąpiła zmiana kwot.
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Stosunki od kilku lat są napięte, ponieważ strona polska stwierdziła, że strona
rosyjska ogranicza dostęp do rynku przewozów drogowych. Doszło do tego w
sposób niekontyngentowy, a polscy przewoźnicy byli nękani przez rosyjskie
organy ścigania ze względu na złożoność i niejednoznaczność przepisów. Z
drugiej strony strona rosyjska zarzuciła stronie polskiej niesłuszne ograniczanie
ruchu tranzytowego przez terytorium Polski. Te spory, które pojawiły się w
trakcie negocjacji, zostały doprowadzone do punktu pojednania i pomimo
odmiennych interesów i postaw obu stron, działalność transportowa oparta na
umowie Polska-Rosja jest nadal prowadzona.

2.2.7. Relacje Polskı Z Iranem W Dzıedzınıe Transportu Drogowego
Polscy i irańscy przewoźnicy drogowi mogą wykonywać przewozy drogowe
między swoimi krajami na podstawie umowy o międzynarodowym transporcie
drogowym sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. między Rządem PRL
a Cesarskim Rządem Iranu62. Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie
do przewozów pasażerskich i towarowych, których miejsce pochodzenia lub
miejsce przeznaczenia znajduje się na terytorium jednej z Umawiających się Stron.
W tych relacjach nie ma obowiązku uzyskania przez przewoźnika zaświadczenia
o przepustce drogowej na przewóz towarów. Zgodnie z art. 4 Umowy, Umawiająca
się Strona ma prawo do czasowego wjazdu lub przejazdu przez terytorium
drugiej Umawiającej się Strony ze swoimi załadowanymi lub rozładowanymi
pojazdami, w celu przewozu z dowolnego uzgodnionego miejsca na terytorium
drugiej Umawiającej się Strony do dowolnego uzgodnionego punktu na
terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Umowa nie zezwala przewoźnikom
z obu krajów na wykonywanie czynności przewozowych i kabotażowych do/z
krajów trzecich. Ze względu na ograniczenia międzynarodowe nie ma handlu na
dużą skalę między Iranem a Polską (rys. 9), a więc nie ma zbyt dużej aktywności
transportowej do Iranu przez polskich przewoźników. Oznacza to kilkadziesiąt
przewozów rocznie. Umowa ustanawia również Wspólny Komitet, którego
zadaniem jest opracowywanie szczegółowych postanowień i nadzorowanie
prawidłowego wykonania umowy oraz rozwiązywanie wszelkich problemów,
które mogą się pojawić. Jednak Komitet nie spotykał się od wielu lat.
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Rysunek 5. Wymiana handlowa Polska – Iran w latach 2004-2020 [mln
EUR].
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

2.2.8. Umowy Z Węgramı I Rumuną Przed Przystąpıenıem Do Ue
Umowa podpisana między UE a Węgrami63, jej celem było rozwijanie współpracy
między UE a Węgrami w transporcie towarów, zwłaszcza w ruchu tranzytowym
w ruchu drogowym, oraz zapewnienie rozwoju skoordynowanego transportu
między UE a terytorium Węgier i przez te kraje.
Zgodnie z art. 6 umowy, w odniesieniu do wzajemnego dostępu do rynków
transportowych, UE i Węgry zgadzają się utrzymać istniejące prawa wynikające
z umów dwustronnych lub innych porozumień dwustronnych podpisanych
między każdym państwem członkowskim UE a Węgrami. W oczekiwaniu
na zawarcie umowy między umawiającymi się stronami o dostępie do rynku
transportu drogowego Węgry będą współpracować z państwami członkowskimi
UE w celu zmiany tych umów dwustronnych i/lub uzgodnień niezbędnych do
dostosowania ich do niniejszej umowy.
Oprócz uprawnień przyznanych w reżimach określonych w wyżej wymienionych
umowach dwustronnych, Umawiające się Strony zgadzają się zapewnić dostęp
dla pojazdów towarowych i ruchu tranzytowego przez terytorium państw
członkowskich UE i Węgier, z następującymi dokumentami, za każdy rok
kalendarzowy, ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy: UE otrzyma
63

Agreement between the European Community and the Republic of Hungary establishing certain
conditions for the carriage of goods by road and the promotion of combined transport, OJ L 108/28,
18.04.2001.
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12500 dokumentów tranzytowych ważnych na Węgrzech; Węgry otrzymają 6000
zezwoleń ważnych w państwach członkowskich UE, na których naklejone zostaną
znaczki samoprzylepne; Węgry otrzymają po 3000 znaczków samoprzylepnych
dla każdego państwa członkowskiego UE. Umawiające się Strony postanawiają
ponadto, że za korzystanie z wydanych przepustek nie będą pobierane żadne
podatki ani podobne opłaty. Umawiające się Strony nie tylko powstrzymają się
od wszelkich jednostronnych działań prowadzących do dyskryminacji między
przewoźnikami lub pojazdami z UE i Węgier, ale także podejmą wszelkie
niezbędne kroki w celu ułatwienia transportu drogowego na ich terytoria lub
przez ich terytoria. Zgodnie z art. 7 Umowy, w kontekście dostępu do rynku, UE
i Węgry zobowiązują się do współpracy na rzecz wspólnego systemu dostępu do
przyszłego rynku transportu drogowego między sobą.
UE podpisała kolejną umowę z Rumunią, niemal identyczną do umowy z
Węgrami, mającą na celu pogłębienie współpracy z Rumunią64 w zakresie
przewozu towarów, w szczególności w ruchu tranzytowym w ruchu drogowym,
oraz wspieranie rozwoju skoordynowanego transportu między UE a terytorium
Rumunii i przez te kraje.
Zgodnie z art. 6 umowy w odniesieniu do wzajemnego dostępu do rynków
transportowych UE i Rumunia zgadzają się utrzymać istniejące prawa wynikające
z umów dwustronnych lub innych porozumień dwustronnych podpisanych
między każdym państwem członkowskim UE a Rumunią. W oczekiwaniu na
zawarcie umowy między umawiającymi się stronami w sprawie dostępu do
rynku transportu drogowego Rumunia będzie współpracować z państwami
członkowskimi UE w celu zmiany tych umów dwustronnych i/lub uzgodnień
niezbędnych do dostosowania ich do niniejszej umowy. Oprócz uprawnień
przyznanych w reżimach określonych w wyżej wymienionych umowach
dwustronnych, Umawiające się Strony zgadzają się na udostępnienie pojazdów
towarowych i ruchu tranzytowego przez terytorium państw członkowskich UE
i Rumunii, za pomocą następujących dokumentów tranzytowych, za każdy rok
kalendarzowy: obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy: UE otrzyma
14000 dokumentów tranzytowych ważnych w Rumunii; Rumunia otrzyma 7000
zezwoleń ważnych w państwach członkowskich UE, na których naklejone są
znaczki samoprzylepne; Rumunia otrzyma 3000 znaczków samoprzylepnych dla
każdego państwa członkowskiego UE. Zgadzają się również, że za wykonywanie
64

Agreement between the European Community and Romania establishing certain conditions for the
carriage of goods by road and the promotion of combined transport, OJ L 142/75, 31.5.2002.
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tych uprawnień nie będą pobierane żadne podatki ani podobne opłaty.
Umawiające się Strony nie tylko powstrzymają się od wszelkich jednostronnych
działań prowadzących do dyskryminacji między przewoźnikami lub pojazdami
z UE i Rumunii, ale także podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu ułatwienia
transportu drogowego na ich terytorium lub przez ich terytorium. Zgodnie z
art. 7 Umowy, Umawiające się Strony zobowiązują się współpracować w celu
wypracowania między sobą wspólnego systemu dostępu do rynku transportu
drogowego.
Innymi słowy, oprócz dokumentów przejściowych i praw przyznanych w
umowach dwustronnych zawieranych przez UE i Węgry lub Rumunię z jednej
strony oraz umów dwustronnych zawieranych przez państwa członkowskie
UE i Węgry lub Rumunię z drugiej, UE zapewnia pewną ilość dokumentów
przejściowych w roku kalendarzowym, co dało węgierskim lub rumuńskim
przewoźnikom większy dostęp do ruchu tranzytowego pojazdów towarowych
przez terytorium państw członkowskich UE.
Transport drogowy i relacje między Polską a Węgrami w ramach członkostwa
w UE
Stosunki między Polską a Węgrami w dziedzinie transportu drogowego reguluje
umowa o międzynarodowym transporcie samochodowym, sporządzona w
Budapeszcie w dniu 18 lipca 1965 r. między Rządem PRL a Rządem Węgierskiej
Republiki Ludowej65. Umowa dotyczy przewozu drogowego osób i rzeczy. Strony
uzgodniły, że każda z Umawiających się Stron przyznaje przewoźnikom drugiej
Umawiającej się Strony prawo do przewozu we własnym imieniu i za opłatą.
W art. 5 stwierdza się, że przewoźnik wykonujący działalność przewozową
musi uzyskać przepustkę drogową wydaną przez drugą stronę. Dokument
tranzytowy nie jest wymagany do przewozu następujących ładunków: towary
na targi i wystawy, wszelkiego rodzaju narzędzia i sprzęt do celów kulturalnych,
sportowych, społecznych i podobnych, zwierzęta żywe i martwe, ładunki
związane z przesiedleniem, pogrzeby. W Artykule 7 zawarte są warunki
określone dla dokumentu przepustki drogowej. Dokumenty tranzytowe do
przewozu towarów muszą być wystawione oddzielnie dla każdego pojazdu
silnikowego lub zespołu pojazdów. Dokument tranzytowy daje prawo do
wykonania przewozu oraz powrotu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony
i z powrotem. W przypadku najmu lub płatnego przewozu zastosowanie będzie
65

Monitor Polski 2003 r. nr 4, poz. 36
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miała Umowa Umowa o Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów
(CMR), a w przypadku przewozu we własnym imieniu ustalana jest treść
dokumentu potwierdzającego ten przewóz (art. 10 ). Umowa zawiera również
postanowienia dotyczące spraw celnych. Określa zasady, jakie należy stosować
w przypadku przewozu pod zamknięciem celnym. Ta część umowy nie jest
obecnie realizowana ze względu na wprowadzenie jednolitego obszaru celnego
do UE. W art. 15 umowa stanowi również, że towary łatwo psujące się mają
pierwszeństwo w operacjach. Oddzielne dokumenty tranzytowe są wymagane w
przypadku nietypowych działań transportowych lub towarów niebezpiecznych.
W tym samym czasie wprowadzono również zakaz wykonywania przewozów
kabotażowych w zakresie przewozu towarów. Ponadto możliwy jest przewóz osób
lub towarów wykonywany przez przewoźników jednej Umawiającej się Strony
z kraju drugiej Umawiającej się Strony do państwa trzeciego lub odwrotnie,
pod warunkiem uzyskania specjalnego dokumentu tranzytowego. Artykuł 25
przewiduje spotkania między upoważnionymi przedstawicielami właściwych
władz drugiej Umawiającej się Strony.
Grupa ta jest uprawniona do określania limitów zezwoleń, oceny i przyjmowania
wniosków w przypadku regularnych usług autobusowych, ustalania warunków
taryfowych, określania warunków podróży powrotnej z towarem, podejmowania
działań przeciwko naruszeniu postanowień zezwolenia lub warunków
stosowanych przez przewoźników oraz w celu rozwiązania wszelkich trudności,
które mogą powstać w trakcie realizacji umowy. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony.
Umowa została również zmieniona w 2003 roku. Zmiana weszła w życie umową
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej
zmieniającą art. 22 Umowy66 między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie międzynarodowej
komunikacji transport samochodowy, sporządzony w Budapeszcie w dniu 18
lipca 1965 r. Zmiany obejmują zapis dotyczący płatności i wypłat w wyniku
realizacji przewozów.
W 1993 roku pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Węgierskiej w
Warszawie została zawarta kolejna umowa o współpracy w zakresie usług
transportowych67. Świadczy to o woli Umawiających się Stron wspierania rozwoju
66
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Monitor Polski 2003 r nr 48 poz. 734
Online treaty database , Polish Ministry of Foreign Affairs link
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wzajemnie korzystnej współpracy we wszystkich rodzajach międzynarodowych
usług transportowych, w szczególności w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim, śródlądowym i morskim oraz w portach śródlądowych.
Umowa zapewnia, że przewoźnicy, środki transportu i personel, jak również
ładunki jednej Umawiającej się Strony są traktowane na równi z ładunkami
najbardziej uprzywilejowanego państwa na terytorium drugiej Umawiającej się
Strony, jak również ich przewoźnicy, środki transportu i personel.
Umawiające się Strony zapewniły swobodny przejazd dla ładunków,
przewoźników, środków transportu oraz personelu dla przesyłek do i z krajów
trzecich. Wszystkie środki transportu zarejestrowane na terytorium jednej z
Umawiających się Stron i dopuszczone do ruchu międzynarodowego mogą
uczestniczyć w komunikacji wzajemnej i tranzytowej.
Umawiające się Strony zadeklarowały również, że będą dążyć do rozwijania
współpracy między organizacjami i przedsiębiorstwami Umawiających się Stron,
tworzenia warunków do jej rozwoju oraz wspierania tej współpracy wszelkimi
dostępnymi sposobami.
W celu dalszego rozwoju usług transportu międzynarodowego Umawiające się
Strony będą dążyć do rozszerzenia współpracy w stosunkach dwustronnych oraz
w ramach organizacji międzynarodowych, w szczególności:
■ Współpracować na rzecz integracji systemów transportowych w Europie,
■ dążyć do uproszczenia, ułatwienia i harmonizacji wszystkich procedur
związanych z transportem,
■ zapewnienie wykorzystania najefektywniejszych środków transportu i
racjonalnych szlaków transportowych poprzez wzajemną komunikację,
tranzyt i porty polskie,
■ zwrócenie uwagi na rozwój technologii transportu w zakresie przewozów
wzajemnych i tranzytowych oraz rozwój potencjału transportowego w
różnych gałęziach transportu.
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej umowy Strony Umowy
powołały Polsko-Węgierską Komisję Wspólną ds. Międzynarodowych Usług
Transportowych. Umowa weszła w życie 23.09.1993, ale nie została opublikowana
w Dzienniku Ustaw w Polsce.
W latach poprzedzających wejście Polski do UE zapotrzebowanie na węgierskie
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dokumenty drogowe rosło z roku na rok. Polscy przewoźnicy i władze zauważyły,
że zmienione limity nie są znaczące68. Działania podjęte przez polski organ w
zakresie dystrybucji węgierskich dokumentów tranzytowych oraz zaostrzenie
zasad dystrybucji dokumentów tranzytowych nie zadowoliły przewoźników.
W latach 2000-2003 kontyngent został ustalony; Składał się z 25 000 zezwoleń
uniwersalnych i 3 000 zezwoleń dla krajów trzecich. Strona węgierska zgodziła
się wydać stronie polskiej do 15 tys. płatnych przepustek uniwersalnych i
tranzytowych, ale postawiła na bardziej ekologiczne i bezpieczne pojazdy
(EURO+2S). Zwrócono również uwagę, że opłaty pobierane przez stronę
węgierską, zwłaszcza za przejazdy, w których w tranzycie używa się dokumentów
opłaty drogowej, są bardzo wysokie.
1 maja 2004 r. problem został rozwiązany. Polscy przewoźnicy swobodnie
przewożą do, z i przez Węgry. Jednak przewozy z Węgier do/z państw trzecich
na Węgry nadal podlegały wymogowi posiadania dokumentu tranzytowego.
Zmniejszono limit takich dokumentów; Choć strona polska starała się ją
zwiększać i poszukiwała rozwiązań, od wielu lat pozostaje ona na tym samym
poziomie i niezmieniona.

2.2.9. Analıza Rynku Mıędzynarodowego Transportu Drogowego
W Polsce
Wprowadzenie – Główne obszary działalności polskich przewoźników
Poniżej analizujemy dostępne dane i informacje dotyczące prowadzenia
działalności w sektorze międzynarodowego transportu drogowego w Polsce w
ostatnich latach oraz przykłady tej relacji między Polską a krajami trzecimi spoza
UE.
Polski sektor charakteryzuje się dynamicznym wzrostem w ostatnich latach. W
latach 2005-2018 obroty polskich firm transportowych i logistycznych wzrosły
ponad dwukrotnie w stosunku do średniej Unii Europejskiej (nieco ponad 3%
wobec średniorocznej 8%). Dynamika ta jest wyższa niż w jakimkolwiek kraju
zachodnioeuropejskim69. Przemiany gospodarcze przyniosły zmiany w polskim
handlu zagranicznym i gospodarce. W wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej
68
69

Information on the functioning of international road transport in 2001. with particular emphasis on
the rules for granting licenses and managing foreign permits, Ministry of Infrastructure, 2002
The time of turmoil is coming. How will the Polish transport industry handle them? – PKO Bank
report 2019
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w 2004 roku i wdrożenia zasad UE (swobodny przepływ osób, usług, towarów i
kapitału) sektor międzynarodowego transportu drogowego podążał za zmianami
i wykorzystywał możliwości rynku wewnętrznego UE.
Stały rozwój branży potwierdza ilość wydawanych przewoźnikom licencji
wspólnotowych oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii tych
licencji (rys. 1), co bezpośrednio odpowiada liczbie pojazdów wykorzystywanych
w ruchu międzynarodowym w firmach.
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Rysunek 1. Liczba firm posiadających licencje wspólnotowe oraz rzeczywista
liczba poświadczonych kopii tych licencji oraz zmiana procentowa w latach
2003-2020 [r/r]

liczba firm

liczba
autentycznych

36.511

9.757
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Źródło: Opracowanie na podstawie raportów GITD70.
Wśród najważniejszych czynników, które pozwoliły polskim przewoźnikom zwiększyć flotę i
liczbę wykonywanych przewozów oraz kształtować ich kluczowe przewagi konkurencyjne były:
wysoka jakość obsługi, niższe koszty pracy w porównaniu do Europy Zachodniej oraz strategiczne
położenie geograficzne Polski.

70

General Road Transport Inspectorate reports link
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Rysunek 2. Międzynarodowy transport drogowy towarów przez polskich
przewoźników w mln tonokilometrów w latach 2004-2019
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Charakter przewozów realizowanych przez polskich przewoźników drogowych
zmieniał się na przestrzeni lat. W 2005 r. ok. 87% przewiezionych towarów
zostało wyeksportowanych do krajów UE (ok. 88% w 2004 r.). Zrealizowano
go głównie w 38% dla Niemiec, 7% dla Czech, 6% dla Francji (5% dla Rosji).
Holandia i Włochy mają powyżej 4%. Jeszcze większy udział miały przewozy
towarów sprowadzanych z krajów UE, których łączna wartość przekroczyła 94%
(prawie 96% w 2004 roku). 42% z Niemiec i 7% z Czech. Holandia i Włochy
stanowiły po 6%. Francja i Słowacja stanowiły po 5%, a Belgia ponad 4%. Sytuacja
zmieniła się na korzyść zwiększonej wymiany handlowej z UE. W 2019 r. towary
przewożone do i z Unii Europejskiej stanowiły ponad 95% w eksporcie i ponad
93% w imporcie (rys.3). Głównym polem działalności polskich przewoźników
jest Unia Europejska.

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

215

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Rysunek 3 Główne aspekty eksportu z i importu do Polski realizowanego
przez polskich przewoźników w 2019 roku.
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.
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Rysunek 4 Praca przewozowa polskich przewoźników w międzynarodowym
transporcie drogowym w podziale na różne gałęzie transportu w 2019 roku i
jej wzrost w stosunku do roku poprzedniego [mln tkm]

+%26,1

20985

+ %13,4

66779

+ %12,9

141823

+ %13,4

international transport
(export+import)
transport
międzynarodowy
cross-trade
(eksport + import)
Handel krzyżowy
kabotaż

cabotage

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Eurostatu.

Tylko kilka procent wszystkich przesyłek trafia do/z krajów spoza UE.
Przepisy regulujące wspólny dostęp do unijnego rynku przewozów drogowych
wyeliminowały wymogi dotyczące zezwoleń dwustronnych, tranzytowych, crosstrade i kabotażowych w ruchu wewnątrzunijnym. Jednak w przypadku operacji
transportowych z krajów spoza UE do UE lub z UE do krajów spoza UE, niektóre
kraje zastrzegły obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów tranzytowych
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dla krajów trzecich Może być zarówno w UE71 jak i poza UE72. W UE jest 11
krajów, które nakładają surowe ograniczenia na ten rodzaj transportu. W 2021
r. Polska wymieniła jedną przepustkę drogową z 31 krajami,73 z których 11 jest
członkami Unii Europejskiej. Jako alternatywę dla tych przewozów, licencje
ECMT mogą być używane, o ile kraj nie jest wyłączony z korzystania z licencji.
Łączna liczba warunkowo zmienionych dokumentów jednoprzepustowych w
2021 r. wyniosła 650 651.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w kontekście dostępu do rynku
Proces ten rozpoczął się po 1989 roku, symbolicznej dacie jako początek przemian
społecznych, politycznych i gospodarczych w Polsce, które obejmowały przejście
od gospodarki komunistycznej do gospodarki wolnorynkowej, z częściowo
wolnymi wyborami do polskiego parlamentu.
W rezultacie pojawiły się systematycznie liberalizowane przepisy gospodarcze i
uproszczone przepisy, które pozwalały prosperować prywatnym firmom. Przed
tymi zmianami jedynie kilkadziesiąt przedsiębiorstw państwowych posiadało
zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.
Wszyscy byli członkami Polskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych (ZMPD).
W 1982 roku Polska wymieniła pozwolenia drogowe z 28 krajami. W 1987 r.
polskie firmy korzystały ze 101 tys. przepustek zagranicznych. W kolejnych latach
liczba wymienianych i wykorzystywanych dokumentów przepustek wzrosła
średnio o 23%. Głównym kierunkiem usług transportowych były Niemcy,
ZSRR, Francja, Holandia i Włochy. Ponadto liderem pod względem tranzytu
tranzytowego polskich przewoźników są Niemcy, czyli trzykrotnie więcej niż
wszyscy przewoźnicy zagraniczni przejeżdżają przez Polskę.74
Przekształcenia i nowe przepisy od 1989 r. spowodowały, że każda zarejestrowana
firma jest w stanie wykonywać przewozy międzynarodowe; spowodowało to
problemy w dystrybucji zezwoleń drogowych i ich niewystarczającą liczbę
(zrealizowano tylko połowę wniosków o wydanie przepustek). W efekcie
władze wprowadziły ograniczoną liczbę koncesji w zakresie przewozów
71
72
73
74

Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate link
Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate link
Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate, link
Long distance transport, 50 years of Association of International Road Transport Carriers in Poland,
ZMPD , Warsaw 2008.
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międzynarodowych tylko dla firm, które spełniają określone wymogi prawne.
Umowa o współpracy handlowej i gospodarczej między Polską a Wspólnotami
Europejskimi podpisana 19 września 1989 r. zapoczątkowała otwarcie polskiej
gospodarki na handel z UE.75 Porozumienie potwierdziło stosowanie zasad
zawartych w GATT i rozszerzyło je poprzez zniesienie ograniczeń ilościowych
w przywozie do Wspólnoty. W obszarze transportu drogowego nie uzgodniono
poprawy.
Kolejny krok podjęto 25 maja 1990 roku. Polska złożyła formalny wniosek o
rozpoczęcie negocjacji umowy stowarzyszeniowej ze Wspólnotami Europejskimi.
Zostało to sfinalizowane i zakończone 16 grudnia 1991 roku.76 Umowa zawiera
postanowienia dotyczące transportu. Uzgodniono rozwiązania ułatwiające
dostęp do rynku dla transportu morskiego (art. 56). W przypadku transportu
lotniczego i lądowego istnieją przesłanki, że będą one podlegały postanowieniom
innych odrębnych umów. Strona 5: Istnieją potwierdzone założenia, że Polska
będzie stopniowo dostosowywać swoje ustawodawstwo, w tym przepisy
administracyjne, techniczne i inne, do obowiązującego wówczas prawodawstwa
wspólnotowego w dziedzinie transportu lotniczego i śródlądowego, o ile służy to
celom liberalizacji i wzajemnemu dostępowi do rynków Stron i ułatwia przepływ
pasażerów i towarów. Oznaczało to, że w drodze do UE Polska musiała całkowicie
zliberalizować dostęp do rynku przewozów drogowych i zlikwidować koncesje.
Art. 80 stanowi, że Strony umowy będą rozwijać i intensyfikować współpracę
w celu ułatwienia przez Polskę przepływu osób i towarów oraz poprawy
dostępu do rynku transportowego poprzez usuwanie barier administracyjnych,
technicznych i innych. Deklaracja określa również poziom sukcesu, jaki muszą
osiągnąć standardy biznesowe, porównywalne ze standardami we Wspólnocie.
Nacisk położono na priorytety, ale zajęto się również transportem drogowym, w
tym stopniowym łagodzeniem warunków tranzytowych.
Zbliżenie obowiązujących przepisów spowodowało nałożenie na Polskę
obowiązków na obszarach poza obszarem transportu. Są to np. obowiązki
związane ze zniesieniem zakazów importu różnych towarów (załącznik V).
W okresach przejściowych, o których mowa w art. 6, Polska będzie ułatwiać
75
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Agreement between the Polish People’s Republic and the European Economic Community on trade
and commercial and economic cooperation, drawn up in Warsaw on September 19, 1989. Journal of
Laws Dz.U. 1990 nr 38 poz. 214
Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their
Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part, EUR-lex , Układ
Europejski link
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podejmowanie działalności na swoim terytorium organizacjom lub osobom
wspólnotowym oraz preferencyjnie traktować towary i inne, w szerokim zakresie
w sprawach związanych z handlem.
Całość Umowy z Polską weszła w życie 1 lutego 1994 roku, trzy miesiące po
wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht), natomiast część
handlowa weszła w życie 1 marca 1992 roku.
Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych, na posiedzeniu Rady
Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 r., państwa członkowskie UE
formalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej obecnie
stowarzyszone z WE staną się członkami UE po spełnieniu kryteriów
gospodarczych i politycznych.
8 kwietnia 1994 r. rząd RP złożył w Atenach oficjalny wniosek o członkostwo
w Unii Europejskiej. Podczas szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w
Essen w dniach 9-10 grudnia 1994 r., państwa członkowskie potwierdziły chęć
rozszerzenia Unii o kraje stowarzyszone oraz przyjęły strategię przedakcesyjną
określającą akceptowane obszary i formy współpracy. Opracowano przewodnik
dla kandydatów przedstawiający metody ułatwiające przygotowanie się do
działania na rynku wewnętrznym gmin. Zaproponowano trzy etapy dostosowania
polskiego prawa. Pierwszy dotyczył harmonizacji przepisów o dostępie do rynku,
drugi harmonizacji zasad w zakresie pomocy publicznej i ulg finansowych dla
przedsiębiorców transportu publicznego, a trzeci dostosowania innych aktów
prawnych dotyczących dostępu do rynku , w szczególności kabotaż.77
Oficjalne potwierdzenie strategii akcesyjnej (dostosowania prawa do wymogów
rynku wewnętrznego), zwane Białą Księgą78 zostało przyjęte na posiedzeniu Rady
Europejskiej w Cannes w czerwcu 1995 roku. Biała Księga oraz roczne programy
przygotowawcze przyjęte przez polski rząd określiły ramy i perspektywy
stosunków Polski z UE. Obejmowały one znaczącą aktywną politykę konkurencji
(2.29), zwłaszcza w dziedzinie transportu, specjalne uprawnienia do zawierania
umów dwustronnych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (4.19) oraz
zapewnienie swobodnego przepływu usług (2.21).

77

Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska,

78

White Paper on the Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for
Integration into the Internal Market of the Union (COM(95)163) link

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p. 232, 235, link
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W rezultacie Polska musiała przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów
socjalnych oraz zrzec się dyskryminacji przewoźników wspólnotowych,
bezpośrednio lub pośrednio, poprzez system podatku drogowego lub VAT.79
Polska otrzymywała pomoc finansową z Unii Europejskiej od samego początku
transformacji ustrojowej. W latach 1990-2000 w ramach programu PHARE
przyznano łącznie 2 604 mln euro dotacji. W programie PHARE wydatki na
transport, a zwłaszcza na modernizację infrastruktury transportowej w tym
okresie stanowiły około 23% tych środków - 381 mln euro przy średnio 25
mln euro rocznie. Kraje kandydujące zostały już uwzględnione w europejskiej
perspektywie finansowej na lata 2000-2006. Pomoc przedakcesyjna jest udzielana,
aby pomóc im dostosować się do zobowiązań wynikających z członkostwa.
W polskiej ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.80, duża
część unijnego dorobku została zastosowana do polskiego porządku prawnego
w zakresie dostępu do rynku i kwestii społecznych. Ustawa ta zawierała przepisy
dotyczące wysokości gwarancji finansowych zgodnie z Dyrektywą 98/76/
WE, a także osób zarządzających przedsiębiorstwem posiadających Certyfikat
Kompetencji Zawodowych (CPC).
Skutki zmian były takie, że zamiast wielu decyzji administracyjnych dotyczących
każdego pojazdu wykonującego transport międzynarodowy i określonej dziedziny
transportu, wprowadzono jedną licencję z wykazem numerów rejestracyjnych
pojazdów samochodowych i załącznikiem zawierającym uwierzytelnione odpisy
rzeczywiste licencji i wykaz numerów rejestracyjnych. Ponadto przedsiębiorcy
zobowiązani są do przestrzegania warunków określonych w ustawie Prawo o
transporcie drogowym na okres od 1 stycznia 2002 r. do 1 stycznia 2004 r.81 Termin
spełnienia przez przewoźników wymogów prawa został później przesunięty na
datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bardzo istotna zmiana nastąpiła
w przepisach ograniczających licencje przewoźników w zakresie wykonywania
przewozów. Do tego czasu licencje były grupowane w taki sposób, aby upoważniać
przewoźników do wysyłki tylko do wyznaczonych krajów. Obowiązują we wszystkich
krajach. Na początku 2004 roku Polskie Biuro Transportu Międzynarodowego
rozpoczęło wydawanie licencji wspólnotowych według formularzy unijnych.
79
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Agenda 2000 - Commission Opinion on Poland’s Application for Membership of the European
Union link
Polish Official Journal Ustawa o transporcie drogowym Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371.
Report on functioning of international road transport during the period 1.01.2003-1.01.2004.
Ministry of Infrastructure, 2004.
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Ponadto przedsiębiorcy są zobowiązani do zatrudniania wyłącznie odpowiednio
przeszkolonych kierowców. Ponadto wdrożono przepisy dotyczące prowadzenia
przez UE kontroli przedsiębiorców 82 transportu drogowego83. Jednocześnie
prawo o ruchu drogowym84 wprowadziło minimalne wymagania dotyczące
szkolenia kierowców zawodowych w transporcie drogowym oraz zastosowało
minimalne wymagania do badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów.
Wprowadzono wymagania dotyczące instalacji i użytkowania urządzeń
ograniczających prędkość w pojazdach85. Maksymalne wymiary dozwolone w
ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne masy16
w ruchu międzynarodowym są ustalone dla niektórych pojazdów drogowych
poruszających się we Wspólnocie. Ponadto wprowadzono przepisy dotyczące
zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących tras przewozu towarów
niebezpiecznych, w tym kwalifikacji doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA).86 87
Ponadto Polska zgodziła się na zastosowanie trzyletniego okresu przejściowego
dla przewozów kabotażowych w państwach członkowskich UE; Możliwe było też
przedłużenie tego okresu o kolejne dwa lata. W tych okresach polscy przewoźnicy
nie mogli oficjalnie wykonywać przewozów kabotażowych na terenie UE. Zostało
to wdrożone na zasadzie wzajemności; oznaczało to, że przewoźnicy z innych
krajów nie mogli wykonywać przewozów kabotażowych w Polsce. Po 30 kwietnia
2009 r. uzgodniono, że obie Strony będą przeprowadzać takie operacje zgodnie z
rozporządzeniem 3118/93.88
82
83
84
85
86
87
88

Council Regulation (EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the elimination of controls
performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport
Official Journal L 390 , 30/12/1989 P. 0018 - 0021
Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical
roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community
Official Journal L 203 , 10/08/2000 P. 0001 - 0008
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation
devices for certain categories of motor vehicles in the Community Official Journal L 057 , 02/03/1992
P. 0027 - 0028
Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety
advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway Official Journal of
the European Communities, L 145, 19 June 1996
Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member
States with regard to the transport of dangerous goods by road Official Journal L 319 , 12/12/1994 P.
0007 - 0013
Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which
non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State Official
Journal L 279 , 12/11/1993 P. 0001 - 0016
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10 czerwca 2002 r. zakończyły się negocjacje w zakresie polityki transportowej.
Uzgodniono okres przejściowy do 31 grudnia 2010 roku. Polska osiągnęła okresy
przejściowe w zakresie polityki transportowej w transporcie kolejowym oraz
dostępności polskiej sieci drogowej dla najcięższych pojazdów.
W Polsce i innych krajach kandydujących transpozycja prawa Unii Europejskiej
musiała zostać zakończona w terminie określonym jako gotowość do członkostwa.
W przypadku Polski oznaczało to konieczność zmiany wielu obowiązujących
przepisów do końca 2002 roku.
Tymczasem w przededniu akcesji Polski do UE brak wystarczającej liczby
przepustek wymienianych w kontyngentach oraz skomplikowana realizacja
umów dwustronnych między Polską a innymi krajami uniemożliwiły sprawny
przebieg handlu w głównych korytarzach. Na przykład był problem na granicy
polsko-niemieckiej89. Niemcy nie zwiększyły liczby przepustek drogowych dla
polskich przewoźników, chociaż handel dwustronny z Polską rósł rok do roku
przed 2004 r. 90 91.
13 grudnia 2002 r. w Kopenhadze Rada Europejska zatwierdziła wynik
negocjacji akcesyjnych z Polską i dziewięcioma innymi krajami kandydującymi
do członkostwa w UE (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja,
Słowenia i Węgry). Później, 16 kwietnia 2003 r., w Atenach, Traktat Akcesyjny
został formalnie podpisany przez przedstawicieli 25 krajów (15 państw
członkowskich i 10 ww. krajów kandydujących, które ostatecznie przystąpiły do
Unii Europejskiej).
Potwierdziło to udane starania polskich władz o przyjęcie nowych ustaw lub
zmian w istniejących przepisach stosujących dorobek prawny UE do polskiego
systemu prawnego. Zajmowali się przede wszystkim harmonizacją norm i
przepisów, adaptacją infrastruktury transportowej, modernizacją lokalnych firm
transportowych. W 1999 r. kraje kandydujące miały wdrożyć około 170 ustaw, a
około 300 ustaw musiało zostać wdrożonych do końca okresu przedakcesyjnego92.
89
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Letter of Minister of Infrastructure in Poland with answer to the Marshal of Upper Chamber of
Polish in relation to lack of German road permits (link)
‘Poland-Germany cooperation’, Market Economy Research Institute p. 9-10. (link)
Report of functioning international road transport in 2005, International Transport Service Office
of Ministry of Infrastructure p.22 (link)
Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska,
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p. 236, link
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W wyniku złej jakości infrastruktury drogowej w Polsce uzgodniono
okres przejściowy dla mas i nacisków na oś pojazdów, które nie spełniały
limitów określonych w dyrektywie [96/53]93. Pojazdy zgodne z wartościami
dopuszczalnymi kategorii 3.4 załącznika I przedmiotowej dyrektywy musiały
jeździć tylko po nieodnowionych częściach polskiej sieci drogowej do 31 grudnia
2010 r., jeśli spełniły polskie krajowe dopuszczalne naciski na oś94. Ponadto do
2009 r. Polska nabyła prawo do pobierania opłat w głównej sieci dróg tranzytowych
dla pojazdów spełniających maksymalne parametry określone w ww. dyrektywie,
ale przekraczających polskie normy krajowe.
Polska musiała dostosować przepisy dotyczące ustalania cen i opodatkowania
pojazdów ciężkich. Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
położyła podwaliny pod stosowanie systemu winiet w Polsce, a także określiła
minimalny poziom podatku, jaki powinien obowiązywać dla różnych typów
pojazdów i zespołów pojazdów.
Dostrzegając starania Polski o członkostwo w Unii Europejskiej i ich implikacje,
niektóre kraje zdecydowały się na częściową lub całkowitą liberalizację dostępu do
rynków transportowych. Od 1 stycznia 2003 roku polscy przewoźnicy są zwolnieni
z obowiązku posiadania dokumentu tranzytowego dla swojej działalności
przewozowej z/przez Danię do krajów trzecich oraz z krajów trzecich do Danii.
W dniach 7-8 czerwca 2003 r. odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polacy wyrazili zgodę na ratyfikację
Traktatu Akcesyjnego do Unii Europejskiej RP, przy 77% głosujących za i 23%
przeciw.95
Tuż przed wejściem do Unii Europejskiej w 2003 roku Polska wymieniła
pozwolenia drogowe z 42 krajami, z których 11 było „starymi” członkami Unii
Europejskiej96.
93
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Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within
the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the
maximum authorized weights in international traffic Official Journal L 235 , 17/09/1996 P. 0059 0075
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the
Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the
Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and
the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded Official Journal of the
European Union, L 236, 23 September 2003
State Election Commission - information on 2003 referendum results - link
Information of Office for International Transport GITD 85/2003
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

223

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Tabela 1. Łączna liczba dokumentów tranzytowych wymienionych przed
wejściem Polski do UE:
rok
Liczba przepustek wydanych polskim przewoźnikom

2000

2001

2002

901 245

975 638

1042 406

Źródło: Informacja Urzędu Transportu Międzynarodowego (GITD).

Podjęto dalsze kroki w procesie znoszenia wymogów dotyczących przepustek
drogowych dla polskich przewoźników. Od 1 stycznia 2004 r. Portugalia zniosła
wzajemnie swoje zobowiązania dotyczące operacji transportowych w następujący
sposób:
■ Między Polską a Portugalią
■ W tranzycie przez terytorium Portugalii.
Jednak do 30 kwietnia 2004 r. utrzymywał się obowiązek uzyskania przez polskich
przewoźników dokumentu tranzytowego w celu wykonywania czynności
przewozowych między Portugalią a krajami trzecimi. Od 1 maja 2004 roku
licencja wspólnotowa stała się wystarczającym dokumentem do wykonywania
wszystkich tych przewozów.97
Podobna sytuacja miała miejsce w Szwecji. Z dniem 1 stycznia 2004 r. zniesiono
wymóg posiadania przez pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przed 1 stycznia
1993 r. licencji na transport drogowy i tranzyt między Polską a Szwecją. Ten
krok zapewnił więcej zwolnień, ponieważ wcześniej nie było wymogu uzyskania
przepustki dwustronnej dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po 1
stycznia 1993 r. (EURO1).98
Również Niemcy, zwolniły polskich przewoźników z obowiązku posiadania
dokumentu tranzytowego od 1 stycznia 2004 roku dla wszystkich operacji
wykonywanych z Niemiec, do Niemiec pojazdami EURO 3+ oraz z Niemiec
przez Niemcy oraz dla wszystkich operacji wykonywanych przez Niemcy (jako
tranzyt) wszystkimi pojazdami, w tym przewoźników posiadających zatwierdzoną
prawdziwą kopię licencja UE.
1 maja 2004 r. Polska została członkiem Unii Europejskiej. Wszyscy polscy
przewoźnicy posiadający licencję wspólnotową są uprawnieni do wykonywania
przewozów bilateralnych, tranzytowych i cross-trade w stosunkach
97
98

Information of Office for International Transport GITD 91/2003
Information of Office for International Transport GITD 19/2004
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wewnątrzunijnych bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów
tranzytowych (od 1 maja 2009 roku przewóz kabotażowy jest dozwolony na
zasadach ogólnych).
W zależności od położenia geograficznego, niektóre kraje UE podjęły decyzję
o zniesieniu wymogu posiadania przez polskich przewoźników dokumentów
tranzytowych krajów trzecich od 1 maja 2004 roku99. Decyzja ta została podjęta
przez Austrię, Czechy, Niemcy, Słowację, Słowenię w przypadkach, gdy naturalna
trasa tranzytowa operacji przewozowej przebiega przez terytorium Polski.
Warunek naturalnego tranzytu przez terytorium Polski w transporcie do/z
państwa trzeciego jest spełniony, jeżeli podczas przejazdu przejeżdża się przez
Polskę najkrótszą trasą.
W ruchu do/z Belgii, Portugalii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Liechtensteinu,
Luksemburga nie jest konieczne uzyskanie dokumentu tranzytowego z państw
trzecich. Kraje, które nie zrzekają się tego obowiązku to: Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Szwecja, Węgry. Inne kraje
tworzą grupę, która nie wymieniała z Polską zezwoleń krajów trzecich od 2004
r., a przesyłki „z krajów trzecich” do/z tych krajów członkowskich są możliwe
tylko wtedy, gdy tylko jeden pojazd posiada ważne zezwolenie ECMT: te kraje to
Grecja, Irlandia, Malta i Włochy.
Wejście Polski do UE nie zmieniło sytuacji w zakresie limitu dokumentów
tranzytowych wymienianych z krajami spoza UE. Polska rozpoczęła procesy
zmiany umów dwustronnych, ale tylko w kwestiach poza dokumentem
przejściowym, takich jak limity bezcłowego wwozu paliw w standardowych
cysternach samochodowych, umowy finansowe za wykonywaną działalność
transportową. Prawo UE pozostawia państwom członkowskim swobodę
zawierania umów dwustronnych z państwami trzecimi, o ile niezbędne
porozumienie w tej dziedzinie zostanie zawarte między UE a danym państwem
trzecim100.
Rynek transportu drogowego UE w 2021 r., bardziej z polskiej perspektywy
Polski i UE sektor transportu drogowego jest na etapie wielu zmian w ciągu
najbliższych kilku lat. W centrum zainteresowania Komisji Europejskiej i rządów
99 Information of Office for International Transport GITD link
100 Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market
(link)
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jej państw członkowskich jest troska o środowisko, bezpieczeństwo, efektywność,
poprawa społeczna. Zachęca to do formułowania odpowiedniej polityki
realizacji tych zadań; jednak podejście do tego jest wciąż w fazie rozwoju i jest
dostosowywane do okoliczności.
W 2011 r. opublikowano Białą Księgę zatytułowaną „Mapa drogowa do
jednolitego europejskiego obszaru transportu w kierunku konkurencyjnego i
zasobooszczędnego systemu transportu”. Zasady tego dokumentu: proponowanie
stworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu, który ułatwi przepływ
obywateli i towarów, obniży koszty i zwiększy zrównoważenie europejskiego
transportu. W celu dalszego otwarcia rynków transportu drogowego ogłoszono
przeglądy dotyczące w szczególności sytuacji rynkowej w drogowym transporcie
towarowym, opłat za korzystanie z dróg, przepisów socjalnych i bezpieczeństwa,
transpozycji i wdrażania przepisów w państwach członkowskich. W szczególności
zapowiedziano zniesienie pozostałych ograniczeń w obszarze kabotażu.
W efekcie sprecyzowano zasady dotyczące tachografów, które będą obowiązywać
przez najbliższe kilka lat oraz wprowadzono tachografy nowej generacji101.
Policjanci i funkcjonariusze organów ścigania uzyskali dostęp do rejestrów
UE dotyczących przedsiębiorstw transportu drogowego. Zharmonizowane
sankcje zostały wprowadzone za naruszenia unijnych przepisów dotyczących
profesjonalnego transportu. Rozważa się dostosowanie przepisów dotyczących
masy i wymiarów pojazdów, promując nowe technologie i potrzeby (np. waga
akumulatora, lepsze właściwości aerodynamiczne). Wprowadzono nowe
przepisy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji w nowych ciężkich
pojazdach102.
Jednak założenia, które kierują powyższą ogólną polityką, zostały częściowo
zmodyfikowane w ciągu ostatnich kilku lat. Różne interesy podzieliły niektóre
kraje na „byłe państwa członkowskie UE”, i inne. Podejścia protekcjonistyczne
stały się bardziej intensywne, na przykład wraz z wdrożeniem krajowych przepisów
dotyczących opłat kierowców przez każde państwo członkowskie UE z osobna.
101 REGULATION (EU) 2020/1054 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15

July 2020 amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards minimum requirements on maximum daily
and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) No
165/2014 as regards positioning by means of tachographs, link

102 Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 setting
CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles and amending Regulations
(EC) No 595/2009 and (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council and Council
Directive 96/53/EC, link
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Dalsze otwarcie unijnego rynku przewozów drogowych stało się kontrowersyjne.
Ten trend został potwierdzony w I Pakiecie Mobilności. 103.
W efekcie wprowadzone zostały nowe warunki m.in.: obowiązkowy zwrot
pojazdu towarowego do państwa członkowskiego rejestracji co osiem tygodni,
stosowanie limitów kabotażowych w międzynarodowych operacjach transportu
kombinowanego, obowiązkowy powrót kierowcy do centrum przewoźnika
operacji/domu kierowcy co 4 tygodnie, przewóz wykonujący czynność, specjalne
rozwiązania przydziału kierowców w zależności od rodzaju firmy oraz nowe
zasady kwalifikujące podstawy wynagrodzenia do wynagrodzenia pracowników.
Te nowe działania zmusiły polskich przewoźników do stawienia czoła nowym
wyzwaniom, które znacząco podnoszą ich koszty i pogarszają ich pozycję
konkurencyjną nie tylko na unijnym rynku transportowym, ale także w relacjach
UE-poza UE. W Polsce koszty pracy mają wzrosnąć o 30-40 proc. w 2022
r., podobnie jak reorganizacja międzynarodowego transportu drogowego104.
Obejmuje to zmniejszone przychody związane z ograniczonym dostępem do
rynku w ramach usług cross-trade i kabotażu. Ponadto przewiduje się przesunięcie
usług polskich przewoźników z rynków unijnych na rynek polski, wzrosną
zagrożenia i bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej szczególnie dla
małych przewoźników ze względu na coraz większą złożoność przepisów, a
przewoźnicy działający dziś na wielu rynkach zagranicznych będą musieli stać
się międzynarodowi przez terytorium Polski.
Ponadto polscy przewoźnicy podkreślają, że brak stałych kontroli na granicach
dla przewoźników spoza UE pogarsza sytuację, podczas gdy przewoźnicy z UE
wjeżdżają do krajów spoza UE, które w pełni wdrażają kontrole graniczne dla
wszystkich ciężarówek ze względu na wymogi dotyczące przepustek drogowych.
Ta nowa sytuacja wydaje się być bardzo delikatną kwestią dla polskich
przewoźników pod względem możliwości i warunków konkurencji. Podejście
oparte na dalszej liberalizacji dostępu do rynku lub wejściu na rynek bez rozwiązań
typu „win-win” jest wysoce wątpliwe. Ryzyko i potencjał utraty udziałów w rynku
transportu drogowego to podejście znacznie bliższe niż otwarcie perspektywy
rynkowej.

103 Mobility Package I, link
104 Transport of the Future - prospects for the development of road transport in Poland in 2020-2030,
PwC 2019 link
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Od 1 maja 2004 r. polscy przewoźnicy wykonujący przewozy wewnątrzunijne
musieli posiadać licencję wspólnotową (na terenie firmy) oraz poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię licencji wspólnotowej (w pojeździe). 105. Dokument
ten zapewnił, że przewoźnicy z UE nie ograniczają tranzytu na całym terytorium
UE. Tymczasem nie zmieniło to sytuacji w zakresie ograniczeń wjazdowych i
tranzytowych dla innych krajów spoza UE. Prawo UE nie ma wpływu na stosunki
w zakresie międzynarodowych umów o transporcie drogowym pomiędzy
państwami członkowskimi UE a krajami spoza UE, jeśli cała UE sobie tego
życzy. Prawo UE daje swobodę kształtowania przypadku odrębnych wymagań
uzgadnianych między tymi krajami, pod warunkiem podpisania niezbędnej
umowy między UE a danym państwem trzecim106. Najnowszym przykładem
takiej umowy jest Umowa o Handlu i Współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej107; Umowa ta określa
między innymi zasady wykonywania transportu drogowego dla przewoźników
pochodzących z UE i Wielkiej Brytanii, których należy przestrzegać przy
wykonywaniu transportu między umawiającymi się stronami (z jednej strony na
drugą lub na ich terytorium).
Wejście Polski do UE przyniosło sektorowi transportu drogowego daleko
idące korzyści. Polscy przewoźnicy drogowi uzyskali dostęp do rynku UE
z 5-letnim okresem przejściowym dla kabotażu bezpośrednio po akcesji.
Usunięto przeszkody w rozwoju sektora, które wcześniej określano jako główną
przeszkodę. W tym czasie przewoźnicy z innych krajów członkowskich UE mieli
również możliwość przewozu do/z Polski na podstawie licencji wspólnotowej.
Ale z drugiej strony ten krok wymagał daleko idących zmian w polskim prawie,
przepisach transportowych, ustawodawstwie, praktykach i normach. Wzrosły
również wydatki rządowe. Polska musiała dostosować swoją infrastrukturę
drogową. Z perspektywy finansowej UE w latach 2007–2013 na modernizację
dróg krajowych wydano ponad 10 mld euro, z czego zwrócono 77% kosztów108.
Do 2013 roku otwarto ponad 1500 km autostrad pierwszej klasy.
105 regulation Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the
carriage of goods by road within the Community (link)
106 Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 Of The European Parliament And Of The Council of 21
October 2009 on common rules for access to the international road haulage market (link)
107 Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community,
108 Road construction in Poland, Facts and myths, experiences and perspectives, PwC report link
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Wejście Polski do UE spowodowało zmiany w zasadach przewozów
wewnątrzunijnych dla polskich przewoźników drogowych. Prawo UE nie
zmieniło jednak dwustronnych umów o transporcie drogowym między Polską
a innymi państwami członkowskimi UE w zakresie warunków wykonywania
przewozów między tymi krajami a krajami trzecimi spoza UE. Strony umowy
mogą nadal samodzielnie ustalać zasady takich stosunków.
W wyniku wprowadzenia przez UE podstawowych swobód zniesiono stałe
kontrole celne i graniczne, w szczególności swobodę przepływu towarów na
granicach polsko-unijnych.
Sytuacja ta z jednej strony dała przewoźnikom możliwość zapewnienia
nieprzerwanego transportu drogowego, z drugiej strony wyeliminowała
skuteczne i kompleksowe środki kontrolne w zakresie zapewnienia równowagi
rynkowej w zakresie konkurencji pomiędzy przewoźnikami z różnych krajów.
Kraje mają możliwość przeprowadzania kontroli drogowych; Przewoźnicy
uważają, że sytuacja ta nie zapewnia równych szans w zakresie konkurencji
pomiędzy przewoźnikami z Unii Europejskiej i spoza Unii.
W efekcie akcesja Polski do UE nie zmieniła umów dwustronnych z krajami spoza
UE w zakresie dostępu do rynku. Przewoźnicy głównych partnerów handlowych
Polski byli zobowiązani do posiadania odpowiedniego dokumentu tranzytowego
przewozu drogowego w przypadku wykonywania przewozów do/z Polski; To
samo dotyczy operacji tranzytowych.
Ustawodawstwo socjalne wprowadzone wraz z Pakietem Mobilności nie
obejmuje przewoźników pochodzących spoza UE. Nowy obowiązek pracodawcy
dla polskich przewoźników powoduje w niektórych przypadkach konieczność
stosowania w wynagradzaniu kierowców systemu wynagrodzeń innych krajów.
Takie rozwiązania pozostawiły tę nieuregulowaną dziedzinę działalności otwartą
dla przewoźników drogowych spoza UE, a także wzbudziły obawy o możliwość
utraty udziału w rynku przez polskich (i innych unijnych) przewoźników z
powodu wysokich kosztów.
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3

OGÓLNA ANALIZA
OPCJI I ZALECEŃ

Posiadanie umiejętności łagodnego stosowania międzynarodowego prawa
gospodarczego zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym;
Podstawowe zasady WTO dotyczące wolności tranzytu i traktowania zgodnego
z zasadą najwyższego uprzywilejowania nie są na ogół skutecznie stosowane
w sektorze usług transportu drogowego; prawo WTO zawiera odniesienie
do wzajemnej współpracy i koordynacji wysiłków jej członków na rzecz
promowania swobody tranzytu; Prawo WTO respektuje regionalne umowy
handlowe; zgodnie z istniejącą strukturą międzynarodowego gospodarczego
systemu prawnego, państwa nadal mają obawy dotyczące lokalnej konkurencji
dotyczące suwerenności, środowiska, bezpieczeństwa drogowego, zatorów
komunikacyjnych lub dostępu do wolnego rynku lub tranzytu przez ich
terytorium, gdzie zrównoważony rozkład transportu między rodzajami transportu
może narzucać ograniczenia w transporcie drogowym w niektórych regionach,
podtrzymuje konieczność utrzymywania lub zawierania dwustronnych umów
transportowych między obydwoma krajami.
Ponieważ Wielostronny System Kontyngentów ECMT/ITF jest stabilny i
niewystarczający do zaspokojenia potrzeb sektora usług drogowego transportu
towarowego, który rośnie proporcjonalnie do wielkości obrotów, umowy
dwustronne między Stronami regulujące system wzajemnych kontyngentów i
dokumentów tranzytowych w usługach transportu drogowego między UE i jej
państwami członkowskimi a Turcją wydają się być racjonalnie realną opcją.
Ponadto, zważywszy, że liberalizacja dostępu do rynku w świetle międzynarodowej
polityki gospodarczej skutkuje zwiększeniem wolumenu handlu z obopólną
korzyścią dla Stron, swobodny przepływ towarów można osiągnąć za pomocą
środków transportu, ponieważ nieuchronnie obejmuje to element towarzyszący
oraz ułatwienie handlu, ułatwienie transportu, implikacje międzynarodowej
polityki gospodarczej, aby zrównoważyć negatywne konsekwencje, takie jak
niszczenie środowiska, usługi transportu drogowego muszą podlegać regulacjom
i warunkom jakościowym, a nie ilościowym.
Ponieważ UE nie ma uprawnień naturalnych i może korzystać wyłącznie z
uprawnień przyznanych jej przez państwa członkowskie, należy najpierw
sprawdzić, czy UE jest uprawniona do zawierania umów dotyczących transportu
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drogowego, a jeśli tak, jakie opcje mają zastosowanie w sektorze usług transportu
drogowego między UE oraz państwami członkowskimi z jednej strony i Turcją z
drugiej, przed przystąpieniem do analizy opcji, lepiej przyjrzeć się charakterowi
tych uprawnień.
3.1. Władza Prawna Ue Do Zawıeranıa Umów O Transporcıe
Drogowym
Zgodnie z art. 4 (2) (g) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) transport wchodzi w
zakres kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie. Zgodnie z art.
91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Parlament Europejski
i Rada, stanowi zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, w przypadku
transportu międzynarodowego do lub przez terytorium Państwa Członkowskiego
lub przez terytorium jednego lub więcej Państw Członkowskich, wspólne zasady
mające zastosowanie określają warunki, na jakich przewoźnicy niebędący
rezydentami mogą świadczyć usługi transportowe w Państwie Członkowskim.
Zgodnie z art. 216(1) TFUE, UE w przypadkach przewidzianych w traktatach,
gdy w ramach polityk UE konieczne staje się zawarcie umowy dla osiągnięcia
jednego z celów traktatowych; Może zawrzeć umowę z państwami trzecimi
lub organizacjami międzynarodowymi, jeżeli jest to przewidziane w prawnie
wiążącym prawie wtórnym UE lub jeżeli może to wpłynąć na wspólne zasady lub
zmienić ich zakres.
Zgodnie z art. 207 TFUE negocjowanie i zawieranie umów międzynarodowych
w dziedzinie transportu jest częścią rozdziału VI części trzeciej oraz art. 218
TFUE, który określa ogólną procedurę stanowienia traktatu. Mimo że transport
jest rozpatrywany w ramach koncepcji szerokiej swobody świadczenia usług,
jasne jest, że na mocy tego przepisu umowy międzynarodowe w tej dziedzinie,
wraz z ich realizacją w krajowym porządku prawnym, muszą być zawierane poza
zakresem Wspólnej Polityki Handlowej, ale z zastrzeżeniem jego szczegółowych
postanowień i zgodnie z ogólną procedurą zawierania porozumienia
uregulowaną w art. 218 TFUE. W przypadku negocjowania i zawierania umów
międzynarodowych w dziedzinie transportu w art. 207 (5) znajduje się również
odniesienie do pozycji VI części trzeciej i art. 218, który potwierdza, że n
 egocjacje
i zawieranie takich umów podlega raczej doktrynie uprawnień dorozumianych
niż wspólnej polityce handlowej, która jest wyraźnym i wyłącznym mandatem
zagranicznym.
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W związku z tym UE podzieliła milczące kompetencje zewnętrzne głównie w
dziedzinie transportu drogowego. W kolejnych przypadkach, w zależności od
treści umowy, UE może korzystać z przysługujących jej wyłącznie wspólnych
dorozumianych uprawnień zewnętrznych w tym obszarze: gdy zobowiązania
międzynarodowe, które mają być podjęte przez państwa członkowskie poza
ramami instytucji UE, mogą wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres
rynku wewnętrznego;109 Jeżeli przystąpienie UE do umowy międzynarodowej
jest niezbędne do osiągnięcia jednego z celów UE i umożliwia jej wykonywanie
jej uprawnień wewnętrznych, nawet jeśli uprawnienia te nie były wcześniej
wykonywane wewnętrznie.110
Ponadto, zgodnie z decyzją Rady Stowarzyszenia przyjętą w 1995 r., zgodnie
z formułowaniem polityki transportowej UE, umowy o tranzycie lub dostępie
do rynku powinny być zawierane z Turcją.111 Gdy Rada upoważni Komisję
Europejską do negocjowania umowy z Turcją w sprawie transportu drogowego,
zgodnie z zasadą pomocniczości, w zależności od treści umowy i wymogów
wykonywania dorozumianych uprawnień UE w świecie zewnętrznym zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem UE, umowa ta może być czysto UE, jak w umowach
zawieranych wyłącznie przez UE ze Szwajcarią, Węgrami, Rumunią, państwami
Bałkanów Zachodnich i Wielką Brytanią, po negocjacjach umowy lub jako
umowa mieszana zawarta przez UE i jej państwa członkowskie jako strony. Jeżeli
UE nie korzysta z przyznanych jej wspólnych uprawnień, państwa członkowskie
nadal z nich korzystają zgodnie z prawem UE i jeżeli, jak w przypadku Opinii
1/76112 nie zachodzi sytuacja nadzwyczajnej wyjątkowej konieczności prawnej,
wyłączne korzystanie z dorozumianych uprawnień zewnętrznych UE odbywa
się na podstawie doktryny ERTA113, wykonywanie istniejących uprawnień
państw członkowskich w zakresie transportu drogowego w tym kontekście, o ile
podlega pełnej harmonizacji osiągniętej w terenie, jest nie wyłączne, ale wspólne.
W związku z tym, zawarcie przedmiotowej umowy jako umowy czystej lub
mieszanej jest uzależnione od kilku czynników, takich jak konieczność realizacji
109 Case 22-70 Commission v Council (ERTA) EU:C:1971:32, para. 22.
110 Opinion 1/76 on Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels
EU:C:1977:63, para. 4.
111 Resolution of the Associate Council on 6 March 1995; https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/
okk_tur.pdf (last visited on 25.08.2021), p. 256.
112 Opinion 1/76 on Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels
EU:C:1977:63.
113 Opinion 1/94 on Competence of the Community to conclude international agreements concerning
services and the protection of intellectual property EU:C:1994:384, para. 96.
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celów TFUE, zachowanie wspólnych zasad, cel wydania dodatkowych uprawnień
lub zezwoleń przy zachowaniu praw i udzielonych zezwoleń obowiązującymi
umowami dwustronnymi między Turcją a państwami członkowskimi.
3.2. Opcje I Zalecenıa
Jak widać z powyższego przeglądu, fakt, że transport drogowy podlega umowom
dwustronnym lub wielostronnym z UE i jej państwami członkowskimi, w
obecnych okolicznościach nie jest wyjątkowy dla Turcji.
Ogólnie rzecz biorąc, w chwili obecnej nie wydaje się możliwe bezbłędne
wykonywanie przewozów pojazdów towarowych na szlakach handlowych UE ze
względu na brak dokumentów tranzytowych z różnych krajów dla przewoźników
spoza UE przewożących towary w obrocie dwustronnym między ich
zarejestrowanymi krajami i UE. Perspektywy mogą się otworzyć, gdy na szczeblu
UE stosuje się kompleksowe podejście. Rozbieżne interesy poszczególnych
państw członkowskich UE mogą uniemożliwić wdrożenie uniwersalnego
rozwiązania na poziomie lokalnym i utrudnić dalsze działania. Nie wydaje się
możliwe zliberalizowanie przewoźników drogowych spoza UE bez wdrożenia
środków wyrównawczych. Aby osiągnąć ogólne korzyści, muszą istnieć solidne
podstawy do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego przez
przedsiębiorców z UE i spoza UE, w tym stworzenie równych szans we wszystkich
obszarach bezpieczeństwa, konkurencji społecznej, technicznej i zrównoważonej.
Oczekuje się, że kraje spoza UE przyjmą regulacje dotyczące tych kwestii; Na
tej podstawie organy egzekucyjne i nadzorcze zobowiązane są do współpracy
z państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia prawidłowego stosowania
przepisów i reguł. Perspektywa otwarcia dostępu do korytarzy UE wydaje się
bardziej prawdopodobna, jeśli takie konkretne działania zostaną wdrożone.
Zapewnienie uczciwej konkurencji, skuteczne mechanizmy egzekwowania oraz
zdolność do szybkiego i harmonijnego dostosowania się do ewentualnych zmian
rynkowych i legislacyjnych mają kluczowe znaczenie dla obu stron.
Biorąc pod uwagę stosunkowo wyższy poziom dostosowania Turcji do dorobku
prawnego UE w zakresie transportu drogowego oraz istnienie unii celnej między
Turcją a UE, istnieją trzy główne opcje dla Turcji lub tureckich przewoźników,
aby skorzystać z istniejących praw przewidzianych przez prawo WTO i prawo
o partnerstwie UE-Turcja oraz zapewnić tureckim przewoźnikom bardziej
niezakłócony dostęp do rynku wewnętrznego UE proporcjonalnie do rosnącego
wolumenu przewozów:
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1) Zapewnienie realizacji przepisów w celu pełnego korzystania z praw już
nabytych.;
2) Aktywacja uprawnień Rady Stowarzyszenia wynikających z Układu z Ankary
i Protokołu Dodatkowego;
3) Zawarcie nowej umowy (umów) między UE i/lub jej państwami
członkowskimi a Turcją, w zależności od jej treści, celu umowy, poziomu
wewnętrznego wykorzystania odpowiednich uprawnień UE, a zatem
charakteru wykonywania tych uprawnień.
W ramach pierwszej opcji, jeśli chodzi o stosowanie Zasady swobody tranzytu w
art. V GATT i art. 11 Umowy o ułatwieniach w handlu, na niekorzyść organów
krajowych przed organami rozstrzygania sporów WTO lub przed sądami
krajowymi, istnieją pewne wady na poziomie międzynarodowym i lokalnym
w zakresie: charakteru, celu i stylu prawa WTO. Po pierwsze, sama umowa o
ułatwieniach w handlu respektuje wielostronne i dwustronne porozumienia
dotyczące transportu. Zgodnie z art. 11(3) Umowy o ułatwieniach w handlu
zobowiązanie Członków do niestarania się, podejmowania lub utrzymywania
jakichkolwiek dobrowolnych ograniczeń lub podobnych środków w ruchu
tranzytowym „będzie bez uszczerbku dla istniejących i przyszłych przepisów
krajowych, dwustronnych lub wielostronnych uzgodnień dotyczących regulacja
transportu, zgodna z zasadami WTO”. Na podstawie tego przepisu członkowie
ustalający kwoty mogą domagać się zachowania istniejących przepisów i regulacji
ograniczających swobodę tranzytu, zmniejszając tym samym skuteczność
przepisu.114 Odnosząc się również do wysiłków Członków w zakresie wzajemnej
współpracy i koordynacji w celu promowania swobody tranzytu, zastosowanie
art. 11 TFA nie kończy konieczności utrzymywania lub zawierania dwustronnych
umów transportowych, jednak nadal wymaga oceny zgodności takich umów z
zasadami tranzytu WTO.115 Po drugie, w odniesieniu do klauzuli KNU wydaje
się prawdopodobne, że w dającej się przewidzieć przyszłości umowy dwustronne
pozostaną strategicznym narzędziem transportu drogowego dla większości krajów,
ponieważ w klauzuli KNU znajdują się wyjątki chroniące umowy dwustronne,
114 Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement:
The case of Turkey” in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade
Organisation, Geneva, 2016, p. 130.
115 Azhar Jaimurzina, “The future of trade and transport facilitation: implications of the WTO Trade
Facilitation Agreement”, FAL Bulletin Issue No. 333 – Number 5 / 2014, at https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf (last visited on 5.9.2021).
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a tym samym podstawowe zasady WTO często nie są skutecznie stosowane
w sektorze usług transportu drogowego.116 Po trzecie, zapewnia częściowe
rozwiązywanie problemów z alternatywnymi opcjami, takimi jak rozstrzyganie
sporów w ramach WTO, odszkodowanie za szkody spowodowane niektórymi
bezprawnymi działaniami władz publicznych lub upoważnione zawieszenie
stosowania koncesji lub innych zobowiązań wynikających z porozumień
zawartych w ramach Porozumienia WTO na dyskryminujących zasadach wobec
innego Członka. Przy wnoszeniu sporów przed Organami Rozstrzygania Sporów
WTO należy wziąć pod uwagę, że jest to proces długotrwały i żmudny, że nie
jest w stanie sprostać wymaganiom/oczekiwaniom przewoźników tureckich oraz
że nie zapewni kompleksowego rozwiązania ze względu na swoją stronniczość.
Wreszcie, prawo WTO ma możliwości miękkiego egzekwowania prawa w
krajowych systemach prawnych. Dzieje się tak dlatego, że prawo WTO nie
wymaga bezpośredniego wpływu na krajowe systemy prawne117 ani też krajowe
systemy prawne nie mają tendencji do wywierania bezpośredniego wpływu.
Na przykład w porządku prawnym UE prawo WTO, w tym decyzje organów
rozstrzygających spory, nie ma bezpośredniego skutku, poza dwoma wyjątkami.118
Istnieją dwie podstawy prawne do zastosowania prawa o partnerstwie UE-Turcja
przed sądami krajowymi przeciwko bezprawnym ograniczeniom ze strony władz
krajowych: Pojęcie Unii celnej lub Zasada ochrony mienia zawarta w art. 41(1)
Protokołu Dodatkowego. Jak niedawno zatwierdził Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (TSUE), wszelkie podatki lub opłaty nakładane przez
jakiekolwiek państwo członkowskie na towary transportowane pojazdami, jako
środki o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym lub jako opłaty o
skutku równoważnym z cłem, niezależnie od kwoty podatku i przyczyny jego
nałożenia stosowanie ze względu na konieczność ochrony sieci dróg krajowych
i szkód ekologicznych wynikających z tego rodzaju transportu jest niezgodne z
prawem w kontekście unii celnej.119
116 Charles Kunaka, Virginia Tanase, Pierre Latrille, and Peter Krausz, Quantitative Analysis of Road
Transport Agreements (QuARTA), The World Bank, Washington, D.C., 2013, p. 6.
117 Hélène Ruiz Fabri, “Is There a Case – Legally and Politically – for Direct Effect of WTO Obligations?”,
25 ,2014 European Journal International Law 151.
118 Case C–149/96 Portuguese Republic v Council of the European Union EU:C:1999:574, paras. 36-47;
Joined Cases C120/06 P and C121/06 P Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA
(FIAMM) and Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (C-120/06 P),
Giorgio Fedon & Figli SpA and Fedon America, Inc. (C-121/06 P) v Council of the European Union and
Commission of the European Communities EU:C:2008:476, paras. 127-133; For the exceptions see
Case 70/87 Fediol v Commission EU:C:1989:254; Case C-69/89 Nakajima v Council EU:C:1991:186.
119 Case C65/16 Istanbul Lojistik Ltd EU:C:2017:770, paras. 46-47.
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Ponadto, Art. 41(1) Protokołu Dodatkowego stanowi: „Umawiające się Strony
powstrzymają się od nakładania między sobą nowych ograniczeń swobody
przedsiębiorczości i świadczenia usług”. Przepis ten był kilkakrotnie uznawany
przez TSUE za bezpośrednio skuteczny przed sądami krajowymi i egzekwowany
na podstawie niezgodnych przepisów krajowych.120 Zdaniem TSUE „usługi
transportowe w kontekście Partnerstwa nie mogą być wyłączone z ram ogólnych
zasad świadczenia usług”; jest to zgodne z duchem i celem Unii, której celem
jest stopniowe wdrażanie niektórych swobód gospodarczych, w tym swobody
świadczenia usług.121 Z powyższych powodów, po wejściu w życie Protokołu w
1973 r., wbrew regulacjom państw założycielskich przed sądami krajowymi w
zakresie transportu drogowego oraz regulacjom wprowadzonym przez nowe
państwa członkowskie po dacie akcesji w sprawie zaostrzenia warunków wejścia
na rynek przewoźników tureckich we własnym zakresie terytorium, można
zastosować zasadę zachowania istniejącą w art. 41(1) Protokołu dodatkowego.
Jeśli chodzi o drugą i trzecią opcję, rozszerzenie integracji Turcji z handlem
usługami, w tym transportem drogowym, oraz uzupełnienie unii celnej strefą
wolnego handlu w niektórych obszarach, w tym w transporcie drogowym,
decyzją Rady Stowarzyszenia, w ramach obowiązującego układu z Ankary i
protokół dodatkowy lub w umowie czysto UE, jako umowa międzynarodowa lub
jako dodatkowa umowa mieszana do układu z Ankary i protokołu dodatkowego,
który UE zawarła z państwami członkowskimi samodzielnie lub wspólnie z
Turcją.
W ramach drugiej opcji, wyrażonej przez prokuratora generalnego
Saugmandsgaarda Øe, Rada Stowarzyszenia ma uprawnienia do rozszerzenia
zapisów unijnej polityki transportowej o Turcję.122 Zgodnie z art. 15 umowy z
Ankary zasady i warunki dotyczące rozszerzenia postanowień dotyczących
transportu w TFUE na Turcję oraz środki, jakie należy podjąć w celu ich wykonania,
zostaną określone z uwzględnieniem położenia geograficznego Turcji. Zgodnie z
art. 42(1) Protokołu dodatkowego Rada Stowarzyszenia rozszerzy postanowienia
TFUE dotyczące transportu na Turcję zgodnie z zasadami, które zostaną określone,
z uwzględnieniem położenia geograficznego Turcji. Podobnie może rozszerzyć
na Turcję środki podjęte przez UE w celu wdrożenia tych przepisów dotyczących
Case C-16/05 Tum and Dari EU:C:2007:530, para. 46; Case C-228/06 Soysal and Savatli
EU:C:2009:101, para. 45.
121 Joined Cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C369/01) v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, paras. 99-100.
122 Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, Case C629/16 CX EU:C:2018:286, para. 54.
120
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transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej. Chociaż zasady, które
mają zostać przyjęte w odniesieniu do transportu wewnątrz Unii nie są tożsame
z zasadami, które mają być stosowane na mocy TFUE, co potwierdził TSUE, ze
względu na ton art. 15 umowy z Ankary i art. 42 Protokołu dodatkowego, Rada
Stowarzyszenia ma bardzo szeroki zakres w dziedzinie transportu, jasne jest, że
dysponuje on swobodą.123 Zdaniem TSUE, jak stwierdzono powyżej, „usługi
transportowe w kontekście Spółki nie mogą być wyłączone z ram ogólnych
zasad świadczenia usług”; jest to zgodne z duchem i celem Unii, której celem
jest stopniowe wdrażanie niektórych swobód gospodarczych, w tym swobody
świadczenia usług.124 W związku z tym w przeciwieństwie do prawa unijnego,
które oddziela regulację transportu od swobody świadczenia usług, przewóz
pozostaje w zakresie prawa stowarzyszeniowego UE-Turcja w kontekście
swobody świadczenia usług.
Jako powiernik dalszej realizacji postanowień programowych Układu z Ankary
i Protokołu Dodatkowego, do podjęcia takiej decyzji Rada Stowarzyszenia,
zgodnie z art. 41(2) i art. 42 (1) Protokołu dodatkowego, wymaga jednomyślnej
zgody obu stron, a tym samym jednostronnej zgody przedstawicieli UE i państw
członkowskich.
W ramach trzeciej opcji, nowe ustalenia dotyczące wymogów wjazdu przewoźników
tureckich do rynku wewnętrznego UE i dokumentów przejściowych mogą być
dokonywane wyłącznie na podstawie umów dwustronnych z UE jako umowy
czysto unijnej lub jako umowy mieszanej z państwami członkowskimi lub z
państwami członkowskimi bez przystąpienia do UE.
Biorąc pod uwagę obecny poziom integracji Turcji z rynkiem wewnętrznym
UE, czyli unię celną, najlepszym przykładem inspiracji lub precedensu w świetle
powyższych ustaleń wydają się być umowy UE z Węgrami i Rumunią przed ich
wejściem do UE. Bank Światowy proponuje również zawarcie umowy o tranzycie
drogowym z Turcją, umożliwiającej automatyczne odzyskanie dokumentów
tranzytowych do podpisania, podobnie jak w przypadku precedensowych
dokumentów przejściowych podpisanych przez UE z Węgrami i Rumunią.125 W
123 Joined cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C369/01) v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, para. 96.
124 Joined cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C369/01) v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, paras. 99-100.
125 World Bank, “Evaluation of the EU-TURKEY Customs Union”, Report No. 85830-TR, March 28,
2014, p. 53 and 55.
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ramach tego modelu zachowane są istniejące prawa i dokumenty tranzytowe
przyznane na mocy umów dwustronnych z państwami członkowskimi, natomiast
umawiające się strony, a mianowicie UE i Węgry lub Rumunia, dostarczają
dodatkowe dokumenty tranzytowe za każdy rok kalendarzowy i zapewniają
dostęp do ruchu tranzytowego z przejeżdżającymi pojazdami towarowymi
przez swoje terytorium. Na tej podstawie tureccy przewoźnicy mogą otrzymać
dodatkowe zezwolenia na dostęp do rynku wewnętrznego UE proporcjonalnie
do rosnącej (zamierzonej) wielkości wymiany handlowej między UE a Turcją.
Alternatywnie, nowe ustalenia mogą być zawarte od podstaw w zakresie
warunków dostępu przewoźników tureckich lub UE do rynków drugiej strony oraz
dokumentów przejściowych bez zachowania istniejących umów dwustronnych.
Z zastrzeżeniem warunków określonych w utrwalonym orzecznictwie, takie
uzgodnienia mogą być dokonywane wyłącznie w drodze umowy czysto unijnej
z UE lub w drodze umowy mieszanej z UE i jej państwami członkowskimi, na
podstawie wyłącznego zastosowania dorozumianych warunków zewnętrznych
uprawnienia w zakresie transportu drogowego. Jednak umowa mieszana faktycznie
daje każdemu państwu członkowskiemu prawo weta w celu zawarcia umowy i
wymaga procesu podwójnej ratyfikacji zarówno na poziomie ponadnarodowym,
jak i indywidualnym, zgodnie z krajowymi procedurami ratyfikacji konstytucji.
Takie umowy są preferowane w stosunku do istniejących umów dwustronnych,
ponieważ ustalenie wspólnego mianownika dla dokumentów tranzytowych
zapobiega temu, by niektóre dwustronne dokumenty tranzytowe wydawane
przez niektóre państwa członkowskie przeznaczenia były bez znaczenia lub
dysfunkcjonalne ze względu na brak dokumentów tranzytowych wydawanych
przez państwa członkowskie tranzytu.
Uznając Porozumienie EOG za inspirację, włączenie Turcji do EOG poprzez
rozszerzenie handlu usługami wymaga wyjścia poza integrację negatywną, ze
wszystkimi lokatorami integracji pozytywnej; Oznacza to, że chodzi bardziej
o reformę regulacji wewnętrznych, zakładającą znaczne dostosowanie do
unijnego dorobku niż lepszy dostęp, a zatem nastąpi to dopiero po przejściu
zaawansowanych etapów przedakcesyjnych Turcji.126 Ten sam rodzaj obaw o
skutki pozytywnej integracji dotyczyłby zarówno Umowy o handlu i współpracy
ze Zjednoczonym Królestwem, jak i Umowy w sprawie transportu towarów
i pasażerów koleją i drogą ze Szwajcarią. Umowy te mają charakter nie tylko
126 Daniel Gros, Jacques Pelkmans, Mehtap Akgüç, Matthias Busse and Mattia Di Salvo, “Strengthening
EU-Turkey Economic Relations Can Services Revitalize the Customs Union?”, CEPS 2018.
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polityczny i gospodarczy, ale wymagają również twardej i głębokiej integracji
prawnej, która ma zostać wypełniona pod wpływem władzy normatywnej UE.
Przystąpienie do Wspólnoty Transportowej nie wydaje się być rozwiązaniem
problemów przewoźników tureckich, przynajmniej w krótkim okresie, w jej
obecnej strukturze, ponieważ umowa nie zawiera postanowień dotyczących
dostępu do rynku dla transportu drogowego, który jest przedmiotem podpisanych
umów dwustronnych między państwami członkowskimi a stronami z Europy
Południowo-Wschodniej. Ponieważ drogowy transport towarowy między UE a
Ukrainą lub Federacją Rosyjską podlega umowom dwustronnym z państwami
członkowskimi UE, inaczej niż w przypadku uregulowania drogowych przewozów
towarowych z Turcją, ten sam argument dotyczy Umowy Stowarzyszeniowej z
Ukrainą i Partnerstwo oraz Umowa o współpracy z Federacją Rosyjską.
Jeśli
którakolwiek z wyżej wymienionych opcji nie została zrealizowana, choć może
nie wydawać się to skutecznym rozwiązaniem ze względu na uporczywą niechęć
niektórych państw członkowskich, którą wydaje się przezwyciężyć ponadnarodowa
i zbiorowa świadomość europejska poprzez zaangażowanie UE w grę traktatową,
lepsze warunki dla przewoźników tureckich i lepsze warunki dla państw
członkowskich UE mogą nie wydawać się skutecznym rozwiązaniem, a istniejące
umowy dwustronne nadal wymagają poprawy lub unowocześnienia, aby sprostać
ich oczekiwaniom w zakresie zezwoleń na dostęp do ich rynków wewnętrznych.

3.2.1 Zielony Ład
Ponieważ Inicjatywa Zielonego Ładu wymaga kompleksowej transformacji
zarówno gospodarki UE, jak i tureckiej gospodarki jako jej bliskiego partnera,
włączenie kwestii Zielonego Ładu do negocjacji w sprawie modernizacji Unii
Celnej w nadchodzących latach stało się w ostatnim czasie wspólnym tematem
dyskusji między Turcją i społeczeństwami UE.127
Ponieważ UE nadal podpisuje nowe umowy handlowe ze swoimi partnerami
handlowymi, zniesienie ceł na wiele produktów i ułatwienie handlu dwustronnego,
a także wprowadzenie nowych ograniczeń, takich jak mechanizm dostosowania
limitów CO2 dla eksporterów od partnerów handlowych, będzie stanowić
poważne wyzwanie128.
127 Sinan Ülgen, Mehveş Selamoğlu, Azem Yıldırım, “Modernizing the Turkey-EU Customs Union: The
Digital Agenda and the Green Deal”, EDAM 2021
128 Julia Grübler, Roman Stöllinger und Gabriele Tondl, “Are EU trade agreements in line with

the European Green Deal?”, WIIW 2021
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Dzięki szybkim inicjatywom, takim jak podpisanie Porozumienia paryskiego
i wprowadzenie w życie planu działania na rzecz Zielonego Ładu, ambitnego
dokumentu politycznego wspierającego dostosowanie Turcji do Zielonego Ładu,
obejmującego 32 cele i 81 działań w dziewięciu kategoriach, Turcja osiągnęła
dostosowanie do UE we wszystkich obszarach, w tym w transporcie drogowym,
wykazuje chęć podnoszenia jego poziomu.
Dlatego włączenie celów Zielonego Ładu mogłoby być powszechnie
akceptowanym programem przyszłych negocjacji w sprawie modernizacji unii
celnej, jednak, jak omówiono w niniejszym sprawozdaniu, kwestia ta wymaga
również priorytetowego i przyspieszonego zaangażowania poza ramami
modernizacji unii celnej ze względu na niepewność co do terminu rozpoczęcia
odpowiednich negocjacji.
Takie podejście wspierałoby włączenie celów Zielonego Ładu do proponowanych
dyskusji na temat ewentualnej umowy o transporcie (lub tranzycie) (drogowym)
między Turcją a UE.

3.2.2 Pozytywne i Negatywne Aspekty Prezentowane przez
Interesariuszy podczas Spotkań Konsultacyjnych:
W ramach obecnego projektu odbyły się spotkania konsultacyjne z autorami
niniejszego dokumentu projektowego oraz z przedstawicielami różnych
krajowych organizacji pozarządowych z Turcji i Polski.
Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie opinii wyrażonych na tych
spotkaniach:
Przedstawiciel tureckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury stwierdził,
że państwa członkowskie UE, takie jak Węgry i Włochy, nie chcą zezwalać
przewoźnikom z krajów trzecich na działanie na swoich rynkach transportowych,
ale takie podejście jest sprzeczne z liberalną perspektywą przyjętą dla handlu
międzynarodowego. Ze względu na takie ochronne i restrykcyjne postawy nie
ma obecnie możliwości łatwego porozumienia transportowego z tymi krajami,
ale ponieważ kwestie środowiskowe znajdują się na pierwszym miejscu agendy
UE, pojawiają się oczekiwania na ułatwienie tranzytu pojazdów elektrycznych
lub pojazdów niskoemisyjnych. Dlatego potrzebne są innowacyjne pomysły na
ten temat. Przedstawiciel resortu poinformował, że kwestie te zostaną omówione
na spotkaniu Międzynarodowego Forum Transportu, które odbędzie się w Lipsku
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w Niemczech w dniach 18-20 maja 2022 r. Ponadto przedstawiciel Ministerstwa
skomentował raport, że raport dotyczy umów zawieranych przez UE z takimi
krajami jak Rumunia i Polska, ale każdy kraj powinien być oceniany na własnych
warunkach. Podkreślając, że poprzez platformy wielostronne trudno jest
również uzyskać przewagę, przedstawiciel zasugerował, że zajmie to dużo czasu i
zasugerował skupienie się na stosunkach dwustronnych. Szybsze i skuteczniejsze
rozwiązania można znaleźć na platformach dwustronnych, jeśli chodzi o
wspólne interesy i rozwój stosunków dwustronnych. Oceniając korzyści płynące
z negocjacji Unii Celnej, przedstawiciel resortu podkreślił, że sfinalizowanie tego
procesu zajmie dużo czasu, dlatego zasugerował skupienie się na redukcji kosztów,
zapobieganiu marnotrawstwu czasu i zmniejszaniu przeszkód biurokratycznych.
Zalecane są również równe szanse i uczciwa konkurencja oraz ocena następcza,
przy jednoczesnym zachowaniu inicjatyw dwustronnych i wielostronnych.
Przedstawiciel DEİK (Zarząd ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą)
stwierdził, że w obecnych warunkach uzyskanie korzyści w perspektywie
krótko- lub średnioterminowej wydaje się trudne i ważne jest tworzenie sieci
organizacji pozarządowych i mechanizmów nacisku za pośrednictwem różnych
platform. Zalecono przekształcenie raportu w Podsumowanie (lub streszczenie),
wyjaśnienie i zracjonalizowanie celów prac projektowych oraz przeprowadzenie
bardziej szczegółowych analiz dotyczących udziału Turcji w imporcie UE, opłat
przewozowych, opóźnień w przewozach. Protekcjonizm jest postrzegany jako
główny problem, ale może się on różnić w zależności od bieżących okoliczności i
czasu, na przykład gdy Wielka Brytania zezwala przewoźnikom z krajów trzecich
na wykonanie kabotażu w ciągu 15 dni, co jest działaniem przeciwko tendencjom
protekcjonistycznym.
Przedstawiciel GIF (Forum Stosunków Globalnych) skomentował problem
odzwierciedlenia korzyści prawnych w praktyce w UE i zawieszenia negocjacji
Unii celnej z propozycją wydzielenia kwestii swobody świadczenia usług z ram
Unii Celnej. Pełnomocnik podkreślił potrzebę przekonania najwyższych władz w
Turcji i UE poprzez poprawną argumentację i unikanie dezinformacji. Zwrócono
uwagę, że po stronie UE i państw członkowskich dochodzi do świadomej
dezinformacji, z których każde wskazuje na brak kompetencji, oraz wskazywano,
że należy doprecyzować właściwych adresatów. Powodem zamieszania i braku
odpowiednich rozwiązań były względy polityczne.
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Przedstawiciel IRU (Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Drogowego)
powtórzył potrzebę konsolidacji i podsumowania wniosków oraz zalecił wspólne
spotkanie z Centralą IRU w Genewie w celu omówienia możliwych obszarów
współpracy.
Przedstawiciel OSD (Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego) zasugerował
włączenie ACEA i VDA jako organizacji pozarządowych do projektu. Ponadto
podkreślono znaczenie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i transformacji
środowiskowej wymaganej przez Zielony Ład UE i zasugerował wywarcie presji
na UE za pośrednictwem firm należących do UE w Turcji.
Przedstawiciel IKV (Fundacji Rozwoju Gospodarczego) stwierdził, że Raport
jest dość obszerny i może wywoływać pozytywne wrażenia na temat (tureckiego)
sektora transportu drogowego na poziomie platform unijnych. Zgadzając się z
uwagami przedstawiciela GIF na temat (bariery polityczne), oprócz aktualizacji
IKV dotyczących procesu modernizacji Unii Celnej, wniesiono uwagi dotyczące
kwestii związanych z Zielonym Ładem w postaci informacji o perspektywicznych
uwarunkowaniach sektora transportu drogowego w ramach Zielonego Ładu.
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i
Gospodarki, Polskiego Transportu Drogowego oraz (Polskiej) Rady Nadzorczej
Instytutu Transportu Samochodowego zgodzili się, że stosunki polsko-tureckie
są bardzo ważne dla handlu dla obu stron, w związku z czym nie istnieje w takich
stosunkach dokument dwustronnej przepustki drogowej. Stwierdzili jednak, że
należy unikać jednostronnego podejścia do kwestii dokumentów tranzytowych,
a jakakolwiek liberalizacja transportu powinna być korzystna dla obu stron,
nie tylko dla Polski, ale także dla UE. Zwrócono uwagę, że należy zauważyć, iż
Turcja nie przyjmuje podejścia liberalnego i ściśle ogranicza wszelkie dokumenty
przejściowe dla swoich partnerów gospodarczych. W rezultacie w Polsce istnieje
ścisła regulacja dotycząca tureckich dokumentów tranzytowych (wydawanych dla
operacji przewozowych z/do krajów trzecich do/z Turcji). Ponadto przewoźnicy
z UE napotkali pewne problemy, ponieważ Turcja zamknęła (choć na krótki czas)
granicę bułgarsko-turecką podczas pandemii.
Drugi problem dla przewoźników unijnych został wyrażony jako stanowisko
Turcji wobec problemu klasyfikacji rodzaju transportu na podstawie
pochodzenia/przeznaczenia towaru, a nie miejsca załadunku i rozładunku
towaru. Z tego powodu poinformowano, że trwają dyskusje mające na celu
rozwiązanie problemu i nalezienie definicji transportu dwustronnego w ramach

242

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

grupy SC1 w ONZ.
Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że zawarcie umowy transportowej UE-Turcja
nie będzie takie proste. Przede wszystkim państwa członkowskie UE miały
umowy dwustronne z Turcją określające rodzaje dokumentów tranzytowych
i ich kontyngenty. Trudno było sobie wyobrazić, w jaki sposób dokumenty
przejściowe zostaną zdefiniowane na szczeblu UE i według jakich kryteriów będą
one dzielone między 27 krajami. Całkowitą liberalizację transportu drogowego
uznano również za niemożliwą. Ostatni przykład relacji UE-Wielka Brytania
został oceniony jako zupełnie inna sytuacja, ponieważ Wielka Brytania jest od
wielu lat członkiem Wspólnoty i przykład ten nie został zaakceptowany jako
precedens dla Turcji.

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

243

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Lista referencyjna
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

244

InfoCuria Case Law,
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-629/16&language=EN
International Transport Forum
https://www.itf-oecd.org/about-itf
Friedrich Naumann Foundation for Freedom (Central Europe and the Baltic States)
http://4liberty.eu/eu-road-transport-quotas-limiting-trade-expansion-with-ukraine/
Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee
https://unece.org/DAM/trans/doc/2012/sc1/Informal-SC1-2012-2e.pdf
Istanbul Bilgi University (Academia)
https://bilgi.academia.edu/PinarArtiran
United Nations – ECLAC Digital Repository
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf
Nomos E-Library
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845275796/agreement-on-the-european-economic-area
World Trade Organization, Trade Topics, Dispute Settlement, Disputes
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm
World Trade Organization, Case Studies presented by WTO chair-holders : ”Trade Costs and Inclusive Growth”
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade-costs-incl-growth_full_e.pdf
World Trade Organization, Trade Topics, Dispute Settlement, Disputes
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm
World Trade Organization, Trade Topics, Dispute Settlement, Disputes
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm
World Trade Organization, Trade Topics, Dispute Settlement, Disputes
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds366_e.htm
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Reports
h t t p s : / / a s s e m b l y. c o e . i n t / n w / x m l / X R e f / X 2 H - X r e f - Vi e w H T M L .
asp?FileID=10082&lang=EN
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0826
International Transport Forum, ECMT Multilateral Quota User Guide
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13MQguide.pdf
International Transport Forum
http://www.internationaltransportforum.org/home.html
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A2199
4A0103%2801%29
Nomos E-Library
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845275796/agreement-on-the-european-economic-area
Nomos E-Library
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845275796/agreement-on-the-european-economic-area
Nomos E-Library
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845275796/agreement-on-the-european-economic-area
Nomos E-Library
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845275796/agreement-on-the-european-economic-area
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A2200
2A0430%2803%29
European Commission Web Site, Brochure, https://ec.europa.eu/transport/sites/
default/files/modes/road/doc/broch-road-transport_en.pdf
European Commission Web Site, Mobility and Transport, Studies on Transport
Issues,https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/studies_en
The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral relations, https://www.
gov.pl/web/szwajcaria/szwajcaria
The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral economic cooperation
https://www.gov.pl/web/szwajcaria/ie
Agreement between the Government of the People’s Republic of Poland and the
Swiss Federal Council on international road transport, made at Bern on January
31, 1975., 1975, http://eli.gov.pl/eli/MP/2003/42/ogl/pol
Regulation No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21
October 2009, 2009, Eur-Lex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX
T/?uri=CELEX%3A01992R0881-20111204
Council Regulation (EC) No 2012/2000 of 21 September 2000 amending Annex
4 to Protocol No 9 to the 1994 Act of Accession and Regulation (EC) No 3298/94
with regard to the system of ecopoints for heavy goods vehicles transiting through
Austria, Eur-Lex site,2000, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HT
ML/?uri=CELEX:32000R2012&qid=1626861405015&from=EN
DECISION No 3/2020 OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND INLAND
TRANSPORT COMMITTEE of 16 December 2020 concerning the vehicle charging system applicable in Switzerland as from 1 July 2021, 2020, Eur-Lex site, httNOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

245

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.

44.

246

ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0036&f
rom=PL
Federal Customs Administration Site, https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/
information-companies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehiclecharges--performance-related-and-lump-sum-/hvc---general---rates.html
EX : Access to the EU Law, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri
=uriserv%3AOJ.L_.2020.444.01.0014.01.ENG
European Commission Web Site, Press Corner, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/qanda_20_2532
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/negotiations-status/albania_en
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
countries/detailed-country-information/montenegro_en
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
countries/detailed-country-information/north-macedonia_en
European External Action Service, 2020, Serbia and the EU, https://eeas.europa.
eu/headquarters/headquarters-homepage/27547/serbia-and-eu_en
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina_en
European Commission Website, European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, 2020, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
countries/detailed-country-information/kosovo_en
EUR-Lex, EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A2201
7A1027%2801%29
EUR-Lex, EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0392
EUR-Lex, EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019D0392
Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European
Union, 2012/C 326/01, 2012, Eur-Lex site, 2012, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
Press release, Transport Community Site, 5.07.2021, https://www.transport-community.org/2021/07/05/press-release-4th-ministerial-council-of-transport-community-brdo-pri-kranju/
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Chair’s conclusions, Summit Meeting on the Western Balkans, Transport Community Site, 5.07.2021, https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2021/07/Berlin-Summit-2021-Chairs-conclusions.pdf
Strategy For Sustainable And Smart Mobility In The Western Balkans, Transport
Community Treaty Permanent Secretariat`s Staff Working Document, Transport
Community Site, July 2021, https://www.transport-community.org/wp-content/
uploads/2021/06/Strategy-for-Sustainable-and-Smart-Mobility-in-the-WesternBalkans.pdf
The System of Electronic Exchange of Data upgraded to support facilitation of
transport and trade of essential goods amid COVID-19, CEFTA Secretariat Site,
10/04/2020, https://cefta.int/news/the-system-of-electronic-exchange-of-dataupgraded-to-support-facilitation-of-transport-and-trade-of-essential-goodsamid-covid-19/
PROTOCOL 4 On Land Transport, EU – Serbia Stabilization and Association Agreement, Eur-Lex site, 2007, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar :3e89b3ba-51f7-436a-b2e0-0dcc53f12d10.0003.02/
DOC_3&format=PDF (p.479-486)
The Agreement between the Government of the Polish People’s Republic and the
Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on international road
transport , 1969, http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,15,184,1441,,,porozumie
nie-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-rada.html
The Agreement between the Government of the Republic of Poland and Macedonian government, 1998, https://www.prawo.pl/akty/m-p-2001-46-755,16923594.
html
Agreement of 23 June 2014 between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the Republic of Macedonia on changing the Agreement of
the Government of the Republic of Poland and the Macedonian Government on
international road transport, Ohrid on February 5, 1998., http://isap.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20140000950
AGREEMENT between the Government of the People’s Republic of Poland and
the Government of the People’s Socialist Republic of Albania on international
road transport, Tirana, 18 January 1990, https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/albania-polska-umowa-o-miedzynarodowych-przewozach-drogowych-tirana-16998614
Resumption of accepting applications for permits Hungary third countries EURO
6, Information 28/2021 , The Main Road Transport Inspectorate Site, 04.05.2021,
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-28-2021/
EUR-Lex, EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A2201
4A0529%2801%29
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

247

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

55.
56.

57.
58.

59.

60.
61.

62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.

248

European University Institute, EUI Working Papers, Law Working Papers
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/32031
The Institute For Economic Research And Policy Consulting, 3 DCFTAs
https://3dcftas.eu/op-eds/eu-road-transport-quotas-are-limiting-trade-expansion-with-ukraine
Monitor Polski https://monitorpolski.gov.pl/MP/2002/s/6/125
EUR-Lex, EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A2201
4A0529%2801%29
EUR-Lex, EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A2199
7A1128%2801%29
Monitor Polski, https://monitorpolski.gov.pl/MP/2005/s/61/806
Central European Journal of Social Sciences and Humanities
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ce8d8fa9-138d-4458-af42-56d2e4a5f76e
Money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wojna-transportowa-z-rosja-przewoznicy-z,217,0,2050521.html
Monitor Polski, https://monitorpolski.gov.pl/MP/2003/s/4/44
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A2200
1A0418%2802%29
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32002D0409:EN:HTML
Monitor Polski, https://monitorpolski.gov.pl/MP/2003/s/4/36
Monitor Polski, https://monitorpolski.gov.pl/MP/2003/s/48/734
Online treaty database , Polish Ministry of Foreign Affairs, https://traktaty.msz.
gov.pl/umowa-1
Information on the functioning of international road transport in 2001. with particular emphasis on the rules for granting licenses and managing foreign permits,
Ministry of Infrastructure, 2002
The time of turmoil is coming. How will the Polish transport industry handle
them? – PKO Bank report 2019
General Road Transport Inspectorate reports
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/raporty/
Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/archiwum-informacji/z-osNOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.

tatniej-chwili/z-ostatniej-chwili/informacja-botm-dot-wykonywania-przewozow-pomiedzy-krajami-czlonkowskimi-ue-a-krajami-spoza-ue/
Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/archiwum-informacji/z-ostatniej-chwili/z-ostatniej-chwili/informacja-botm-dot-wykonywania-przewozow-doz-krajow-trzecich-spoza-ue/
Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/rodzajezezwolen/
Long distance transport, 50 years of Association of International Road Transport
Carriers in Poland, ZMPD , Warsaw 2008.
Agreement between the Polish People’s Republic and the European Economic
Community on trade and commercial and economic cooperation, drawn up in
Warsaw on September 19, 1989. Journal of Laws Dz.U. 1990 nr 38 poz. 214
Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the
other part, EUR-lex , Układ Europejski
https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-6
Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p.
232, 235
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5726/1/M_Majewska_
Prawne_aspekty_polityki_transportowej_Unii_Europejskiej.pdf
White Paper on the Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union (COM(95)163)
https://www.cvce.eu/en/obj/white_paper_on_the_preparation_of_the_associated_countries_of_central_and_eastern_europe_for_integration_into_the_internal_market_of_the_union_com_95_163-en-f3207cf5-df8b-475a-bd06-6fc7d80b0c9e.html
Agenda 2000 - Commission Opinion on Poland’s Application for Membership of
the European Union
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_97_16
Polish Official Journal Ustawa o transporcie drogowym Dz.U. 2001 nr 125 poz.
1371.
Council Directive 98/76/EC of 1 October 1998 amending Directive 96/26/EC on
admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence
of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freeNOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

249

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

83.
84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

250

dom of establishment in national and international transport operations Official
Journal L 277 , 14/10/1998 P. 0017 - 0025
Report on functioning of international road transport during the period 1.01.20031.01.2004. Ministry of Infrastructure, 2004.
Council Regulation (EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the elimination
of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and
inland waterway transport Official Journal L 390 , 30/12/1989 P. 0018 - 0021
Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June
2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial
vehicles circulating in the Community Official Journal L 203 , 10/08/2000 P. 0001
- 0008
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98
poz. 602
Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of
speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community Official Journal L 057 , 02/03/1992 P. 0027 - 0028
Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the
laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road
Official Journal L 319 , 12/12/1994 P. 0007 - 0013
Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational
qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail
and inland waterway Official Journal of the European Communities, L 145, 19
June 1996
Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State Official Journal L 279 , 12/11/1993 P. 0001 - 0016
Letter of Minister of Infrastructure in Poland with answer to the Marshal of Upper
Chamber of Polish in relation to lack of German road permits
http://ww2.senat.pl/k5/dok/sten/oswiad/lecki/3602o.htm
‘Poland-Germany cooperation’, Market Economy Research Institute p. 9-10.
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=9b7f4e57-ca5d-747926ad-c493625ee07c&groupId=252038
Report of functioning international road transport in 2005, International Transport Service Office of Ministry of Infrastructure p.22
https://gitd.gov.pl/fileadmin/imported/24081/raport2002.pdf
Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p.
236
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5726/1/M_Majewska_
Prawne_aspekty_polityki_transportowej_Unii_Europejskiej.pdf
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

95.

96.

97.

98.
99.
100.
101.
102.

103.

104.

105.

106.

Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles
circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international
traffic Official Journal L 235 , 17/09/1996 P. 0059 - 0075
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic
of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the
Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties
on which the European Union is founded Official Journal of the European Union,
L 236, 23 September 2003
Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June
1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures
OJ L 187, 20.7.1999,
State Election Commission - information on 2003 referendum results
https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/kraj/indexA.html
Information of Office for International Transport GITD 85/2003
Information of Office for International Transport GITD 91/2003
Information of Office for International Transport GITD 19/2004
Information of Office for International Transport GITD
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/archiwum-informacji/z-ostatniej-chwili/z-ostatniej-chwili/informacja-botm-dot-wykonywania-przewozow-pomiedzy-krajami-czlonkowskimi-ue-a-krajami-spoza-ue/
Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 on common rules for access to the
international road haulage market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R10
72&from=EN
White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, European Commission
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC01
44&from=EN
REGULATION (EU) 2020/1054 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 15 July 2020 amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) No 165/2014
as regards positioning by means of tachographs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R10
54&from=PL,
Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council of
20 June 2019 setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

251

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

252

vehicles and amending Regulations (EC) No 595/2009 and (EU) 2018/956 of the
European Parliament and of the Council and Council Directive 96/53/EC
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj
EU Official Journal, Mobility Package legislation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL
&from=PL
Transport of the Future - prospects for the development of road transport in Poland in 2020-2030, PwC 2019
https://www.pwc.pl/en/publikacje/2019/transport-of-the-future-prospects-forthe-development-of-road-transport-in-poland-2020-2030.html
Regulation Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to
the market in the carriage of goods by road within the Community
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A1992%3A095
%3ATOC
Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 on common rules for access to the
international road haulage market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R10
72&from=EN
Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community Road construction in Poland, Facts and myths,
experiences and perspective
Road construction in Poland, Facts and myths, experiences and perspectives, PwC
report
https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/budow_drog_w_polsce_raport_pwc.pdf
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0022
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0022
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CV0001
Resolution of the Associate Council on 6 March 1995
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/okk_tur.pdf
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61994CV0001
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CV0001
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

119.

120.
121.
122.
123.

124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

World Trade Organization, Case Studies presented by WTO chair-holders : ”Trade Costs and Inclusive Growth”
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade-costs-incl-growth_full_e.pdf
United Nations – ECLAC Digital Repository
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf
The World Bank, Open Knowledge Repository
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13822?locale-attribute=en
European Journal of International Law
https://academic.oup.com/ejil/article/25/1/151/497417
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0149
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-120/06%20P
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2015:4
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:62016CJ0065
InfoCuria
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-16/05
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-228/06
Court of Justice of the European Union web site
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71657&pageIndex=0&do
clang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1203100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0317
EUR-LEX : Access to the EU Law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CC062
9&from=LV
Court of Justice of the European Union web site
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71657&pageIndex=0&
doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1203100
Court of Justice of the European Union web site
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71657&pageIndex=0&do
clang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1203100
The World Bank
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/298151468308967367/evaluation-of-the-eu-Türkiye-customs-union
İPM (İstanbul Politikalar Merkezi)
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

253

BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH UMÓW UE W SPRAWIE TRANSPORTU DROGOWEGO

https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/Document/strengthening-eu-Türkiye-economic-relations-can-services-revitalize-the-customs-union-323bed/strengthening-eu-Türkiye-economic-relations-can-services-revitalize-the-customs-union323bed.pdf
132. EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi)
https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2022/02/GUMRUK-BIRLIGI-SON.pdf
133 WIIW (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche)
https://wiiw.ac.at/are-eu-trade-agreements-in-line-with-the-european-green-deal-n-484.html

254

NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.

CSDVI/016

RAPORT ZALECEŃ
DOTYCZĄCYCH POLITYKI
④
RQ Consultancy Ltd. Co.

RAPORT ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI

Krótkie wprowadzenie
Realizacja projektu „Nowa współpraca w transporcie drogowym między Turcją
a Unią Europejską: perspektywy i możliwości” w ramach Programu dotacji na
wspieranie dialogu społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej i Turcji
(CSD-VI) była realizowana przez Unię Europejską i Globalne Stowarzyszenie
Badawcze (ABKAD). ABKAD jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji
wspierających integrację Turcji z Unią Europejską (UE) i publikuje artykuły i tezy
na ten temat.
Międzynarodowy Związek Przewoźników (UND) z Turcji, Międzynarodowy
Związek Przewoźników Drogowych (ZMPD) z Polski oraz Europejska Rada
Sąsiedztwa (ENC) są zaangażowane w projekt jako partnerzy projektu.
Ogólnym celem projektu (CSDVI-016) realizowanego w ramach koordynacji ABKAD jest rozwój zrównoważonego dialogu społeczeństwa obywatelskiego
między Turcją a państwami członkowskimi UE.
Cele tego projektu są dwojakie. Pierwszym celem jest zwiększenie dwustronnej
wymiany i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a interesariuszami sektora transportowego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
innym celem jest członkostwo Turcji w UE, podnoszenie świadomości jego znaczenia i korzyści w Turcji i UE oraz harmonizacja dorobku prawnego UE z sektorem transportu drogowego. Promowanie inicjatyw uświadamiających na temat
wyzwań i możliwości wynikających z przystąpienia Turcji oraz potencjału nowej
umowy transportowej i/lub reformy Unii Celnej (UC).
W związku z tym, w ramach projektu, w celu rozwijania długoterminowej
zrównoważonej współpracy między tureckimi organizacjami pozarządowymi
a ich europejskimi odpowiednikami na poziomie lokalnym, regionalnym i
krajowym, w obszarach objętych unijnym dorobkiem prawnym i politykami
sektora transportu drogowego, powstała sieć 52 organizacji pozarządowych
działających w obszarze Transportu Drogowego.
W celu stworzenia środowiska wymiany informacji i poglądów w ramach projektu odbyło się pięć grup fokusowych oraz trzy spotkania konsultacyjne. Dzięki
czemu treść pracy do wykonania jest całkowicie określona.
W odniesieniu do dostosowania Turcji do dorobku UE w zakresie transportu drogowego przeprowadzono szczegółowe badania naukowe w 5 obszarach
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związanych z transportem drogowym i UC. Na ten temat przygotowano trzy raporty. Czwarty raport kończy wszystkie raporty, podsumowując główne punkty
i zalecenia, przedstawiając zalecenia dotyczące polityki dla sektora oraz ma na
celu pełną realizację konkretnej umowy o transporcie drogowym (tranzyt), która
mogłaby zostać podpisana między Turcją a UE.
Nie ma istniejącej platformy sieciowej, na której Unia Europejska i Turcja
prowadzą dialog na temat transportu drogowego. Z tego powodu w ramach projektu „Międzynarodowa Sieć Zielonych Korytarzy UE-Turcja” jako platforma
sieciowa umożliwiająca organizacjom pozarządowym będącym interesariuszami
drogowego transportu towarowego między Turcją a krajami UE stałe łączenie się
ze sobą oraz UND stworzył specjalną stronę internetową wspierającą interakcję
tej platformy.
W ramach niniejszego raportu w pierwszej kolejności dokonana zostanie krótka
analiza głównych punktów Raportów 1, 2 i 3, a następnie przedstawione zostaną
rekomendacje polityczne dotyczące głównego celu projektu.
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Raport 1: Desk research na temat ustawodawstwa
Raport 1 miał na celu szczegółową ocenę stanu relacji UE-Turcja w obszarze
transportu drogowego, dlatego też kompleksowo przeanalizowano dostęp do rynku i konkurencję, warunki cenowe i finansowe, warunki społeczne, warunki
techniczne, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz strategię UE w sprawie zielonego ładu i jej wpływ na stosunki UE-Turcja w transporcie drogowym.
Powiązane badania wykazały ewolucję ustawodawstwa UE i Turcji we wszystkich
wyżej wymienionych obszarach, ich wzajemne powiązanie, a poziom zgodności
ustawodawstwa tureckiego z ustawodawstwem UE wynosi 95%.
W tym kontekście zauważono, że od czasu wejścia w życie ustawodawstwa o
transporcie drogowym na początku 2003 r. w Turcji, skupia się ono głównie
na kryteriach sytuacji finansowej wśród 3 kryteriów UE przyjętych w celu
rozpoczęcia wykonywania zawodu. Istniejące kryteria finansowe są prostsze i
bardziej opłacalne w UE w porównaniu z prawodawstwem tureckim. Sytuacja
ta powoduje brak równowagi między międzynarodowymi przewoźnikami drogowymi z siedzibą głównie w Turcji i UE. Potrzeba relatywnie większej floty dla
tureckiego sektora międzynarodowego drogowego transportu towarowego skutkuje większą pojemnością floty, ale niższą wydajnością (szczególnie w okresach,
gdy handel kurczy się z powodu różnych kryzysów gospodarczych itp. istnieje
ryzyko niewykorzystania zdolności przewozowych).
Ponadto pełne wdrożenie prawodawstwa UE w zakresie drogowego transportu
towarowego zmniejszy presję wynikającą z kryteriów adekwatności finansowej,
która jest finansowo obciążająca dla przewoźników drogowych w Turcji i tworzy
środowisko nieuczciwej konkurencji na korzyść ich odpowiedników z UE, podczas gdy „reputacja zawodowa “ może w większym stopniu przyczynić się do
wzrostu jakości świadczonych usług. Wskazano, że obie strony powinny zwrócić
większą uwagę na bardziej efektywne spełnianie kryteriów “kompetencji zawodowych”.
Jeśli chodzi o warunki cenowe i finansowe, w sprawozdaniu podkreślono, że istnieje dość zaawansowany poziom dostosowania do prawodawstwa UE oraz że
warunki te są jeszcze bardziej innowacyjne i zmienne w zależności od warunków
rzeczywistych. Ponadto w raporcie podkreślono, że Turcja nie stosuje obecnie
dyskryminacyjnej polityki w zakresie ustalania cen w dokumentach tranzytowych lub operacji tranzytowych przez Turcję. Opłaty stosowane w transporcie tran-
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zytowym dotyczą wszystkich pojazdów niezależnie od kraju, w którym są zarejestrowane, a opłaty są pobierane tylko w niektórych częściach systemu autostrad
w Turcji.
W raporcie stwierdzono, że Ministerstwo Przemysłu i Technologii uregulowało
tureckie ustawodawstwo dotyczące używania tachografów i urządzeń
ograniczających prędkość dekretem pod tytułem „Pomiar i kalibracja” w odniesieniu do warunków socjalnych. Ponadto stwierdzono, że za ustawodawstwo
dotyczące czasu jazdy i odpoczynku odpowiada Ministerstwo Pracy, za ustawodawstwo dotyczące kontroli odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
oraz Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, a za usługi techniczne tachografów Ministerstwo Przemysłu i Technologii (w tym homologacje typu i akredytacja pomocy technicznej itp.). Raport argumentuje, że ponieważ taki podział
obowiązków nie istnieje w państwach członkowskich UE, takie różne obowiązki
powinny być wdrażane w skoordynowany sposób, aby wdrożyć solidne i skuteczne środowisko operacyjne dla przewoźników drogowych i kierowców zawodowych oraz aby zapewnić pełną zgodność z dorobek prawny UE.
Pod względem technicznym w sprawozdaniu stwierdzono, że Sektorowy Program Operacyjny Transportu IPA (SPOT) jest głównym instrumentem przekazywania wsparcia finansowego UE w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) do sektora transportu w Turcji. Raport przypomina, że w odniesieniu
do technicznych aspektów ustawodawstwa dotyczącego transportu drogowego,
określone cele i priorytety opierają się na obecnych strategiach rządu tureckiego
i UE. W tym zakresie głównymi instrumentami polityki są 10. i 11. pięcioletni
narodowy plan rozwoju Turcji, strategia transportu i komunikacji – wizja 2023
a z drugiej strony stwierdza się, że istnieją Dokumenty Strategii Krajowej UE dla
Turcji, które określają priorytety wsparcia UE dla tego kraju w nadchodzącym
okresie. Ogólnym celem programu na lata 2014-2020 jest przyczynienie się do
rozwoju gospodarczego i społecznego oraz integracji UE w Turcji poprzez konkurencyjny, dostępny i zrównoważony system transportu zgodny z normami UE.
W części dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, która ma szczególne znaczenie dla obu stron, raport stwierdza, że przygotował nowe i kompleksowe badanie, które ma ocenić poziom dostosowania w tureckim sektorze transportowym
oraz określić działania mające na celu zaspokojenie braków i potrzeb. Komisja
Europejska zauważyła w swoim raporcie dotyczącym Turcji z 2021 r. na temat
transportu drogowego, że ramy prawne są na dobrym poziomie przygotowania do
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harmonizacji z dorobkiem prawnym UE. W rzeczywistości raport stwierdza, że
Turcja zaakceptowała strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego i plan działania
zgodnie z deklaracją sztokholmską 2020 i ramami polityki bezpieczeństwa ruchu
drogowego UE na lata 2021-2030. Ponadto stwierdzono, że Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych zostało wyznaczone jako odpowiedzialne za Naczelną Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Turcji. Ponadto w sprawozdaniu wspomniano o nowej strategii inteligentnego systemu transportowego (ITS) wdrożonej
przez Turcję, która skutecznie przewiduje wdrożenie ustrukturyzowanych
ram prawnych w celu osiągnięcia bezpiecznej, inteligentnej i zrównoważonej
mobilności. Jeśli chodzi o inicjatywę UE Zielone pasy (Green Lanes) i udział Turcji w tym kontekście, w raporcie stwierdzono, że Turcja skutecznie współpracuje
z UE i państwami członkowskimi UE podczas pandemii COVID-19 oraz oczekuje się, że Pierwszy Pakiet Mobilności zostanie dostosowany do zmian w odpowiednim acquis w zakresie transportu drogowego, ponieważ dotyczy czasu jazdy i
odpoczynku, pozycjonowania za pomocą tachografu, dostępu do zawodu transportu drogowego i rynku transportu międzynarodowego, a także przydzielania
kierowców w sektorze transportu drogowego.
Wreszcie, w odniesieniu do Zielonego Ładu, w raporcie omówiono możliwe
skutki kompleksowych zmian, jakie planuje wprowadzić tureckie Ministerstwo
Handlu w stosunkach handlowych z UE w ramach turecko-unijnej unii celnej po
ogłoszeniu Zielonego Ładu przez UE z 11 grudnia 2019 r. stwierdza, że zostanie
on przeanalizowany i zostaną określone kroki, które można w tym kontekście
podjąć. Utworzono Europejską Grupę Roboczą ds. Zielonego Ładu przy koordynacji i uczestnictwie odpowiednich organizacji sektora publicznego i prywatnego, a także przedstawiono kompleksowy plan działania na rzecz Zielonego Ładu z
jasnymi celami na rzecz bardziej przyjaznego dla środowiska transportu w Turcji.
Choć udział transportu drogowego w całkowitej emisji z transportu waha się w
granicach 72-75%, to w głównej mierze za ten wskaźnik odpowiadają samochody. Jednak działalność komercyjna jest również odpowiedzialna za ten poziom
emisji, ponieważ transport drogowy jest obsługiwany w ramach ogólnej pozycji.
Z tego powodu handlowy wymiar transportu powinien być odseparowany. Poziom emisji z pojazdów użytkowych nie przekracza 25%. Biorąc pod uwagę, że
określone zostały zasady dotyczące celów środowiskowych, konieczne jest zapewnienie łatwości przejścia na pojazdy przyjazne środowisku na przejściach granicznych, aby ograniczyć emisje powodowane przez oczekiwanie na granicy. W tym
kontekście koncepcja „Zielonych pasów”, która została wdrożona w marcu 2020
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r. przez Komisję Europejską w celu zapewnienia ciągłości międzynarodowych
łańcuchów dostaw, które zostały przerwane przez pandemię Covid-19, będzie
nadal funkcjonować w nadchodzących latach. Raport stwierdza, że w
 ten sposób
będzie można zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska spowodowane czekaniem
na granicach.
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Raport 2: Aspekty ekonomiczne umowy o transporcie
drogowym Turcja-UE
Stosunki między Unią Europejską (UE) a Republiką Turcji (Turcją) mają długą
i burzliwą historię. Do tego stopnia, że unia celna (UC) między obiema stronami wzmocniła silne stosunki handlowe, zachęciła do ściśle zintegrowanych
łańcuchów dostaw i przyspieszyła wymianę gospodarczą. Od momentu powstania UC zwiększyła swój całkowity wolumen handlu z ok. 16,2 mld USD w 1996 r.
do ok. 140 mld USD w 2020 r.
Unia celna rozwinęła się wokół ram prawnych składających się z trzech głównych
filarów:
■ Decyzja 1/95 ustanawiająca unię celną z mocą od stycznia 1996 r..
■ Umowa z 1996 roku między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką
Turcji w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
■ Decyzja 1/98 w sprawie ustanowienia strefy wolnego handlu produktami
rolnymi.
Ponadto Wspólny Komitet ds. Unii Celnej nadzoruje unię celną i mechanizm
rozstrzygania sporów określony w art. 60 decyzji 1/95.
Mimo pogłębienia współpracy gospodarczej, w 25-letniej historii Unii Celnej
pojawiało się coraz więcej niedogodności i nieporozumień, a nawet od 2018 r.
handel powoli spada.
Po obu stronach jest wiele kwestii niezadowolenia. Głównym problemem UE jest
kwestia Cypru. Drugą kwestią są dodatkowe podatki, które Turcja nakłada na import z krajów trzecich podczas swobodnego przepływu w UE, z naruszeniem zasad Unii Celnej. Po trzecie, podmioty gospodarcze UE stale napotykają bariery w
dostępie do rynku, w tym nieuczciwe dotacje, środki nadzoru, wymogi dotyczące
ujawniania danych szczególnie chronionych, nadmierne testy i certyfikacje oraz
dyskryminację producentów ciągników w UE. Wreszcie pojawiają się spory
dotyczące transportu. Ponadto UE podkreśla potrzebę usunięcia niedociągnięć
w praworządności i niezawisłości sądownictwa jako sposobu na zapewnienie
płynnych stosunków handlowych, które są również przedmiotem dyskusji na temat modernizacji unii celnej.
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Sprawozdania roczne Komisji Europejskiej pokazują, że pomimo całkowitego
wypełnienia swoich zobowiązań Turcja wykazała niechęć do szeregu bardziej
drażliwych kwestii.
Z innej strony główna skarga Turcji dotyczy istniejących umów o wolnym handlu między UE a państwami trzecimi lub grupami, z którymi Turcja jest prawnie związana postanowieniami unii celnej. Druga dotyczy procesu decyzyjnego,
który Turcja uważa za karalny. Trzeci obszar dotyczy mechanizmu rozwiązywania
konfliktów, który Ankara uważa za nieskuteczny. Wreszcie Turcja sprzeciwia się
temu, że jest jedynym krajem kandydującym, którego obywatele potrzebują wizy,
aby wjechać do UE.
W przypadku transportu drogowego stanowiącego 31 proc. wzajemnych obrotów na szczególną uwagę zasługuje kwestia kwot transportu drogowego, która
stała się kolejnym obszarem dość zaciekłych sporów. Ponadto unia celna obejmuje jedynie handel towarami; Transport nie jest wliczony w cenę.
Raport odnosi się również do sprawy wniesionej do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciwko Węgrom, która w następujący
sposób potwierdziła związek pomiędzy swobodnym przepływem towarów a ich
transportem (wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-65/16 ):
„…Unia Celna koniecznie wymaga swobodnego przepływu towarów między
państwami członkowskimi. Ta swoboda sama w sobie nie byłaby pełna, gdyby
państwa członkowskie mogły w jakikolwiek sposób zapobiegać lub ingerować
w przepływ towarów w tranzycie. Ze względu na unię celną i dla obopólnej
korzyści państw członkowskich należy uznać istnienie ogólnej zasady swobody tranzytu towarów w Unii Europejskiej (orzeczenie z dnia 21 czerwca
2007 r., Komisja V Włochy, C173/05, EU:C:2007:362, pkt 31 i wyżej wspomniane prawoznawstwo).”
Zgodnie z orzecznictwem wszelkie przepisy egzekwowane przez państwa
członkowskie, które mogą bezpośrednio lub pośrednio lub potencjalnie utrudniać
handel w Unii Europejskiej, należy uznać za środki o skutku równoważnym do
ograniczeń ilościowych. Te same warunki muszą być stosowane przez analogię
do przepisów uchwalonych przez państwo członkowskie, które prawdopodobnie
uniemożliwią handel w ramach unii celnej wynikający z układu o stowarzyszeniu
EWG-Turcja na tych samych warunkach.
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“„Transport towarów stanowi działalność, dlatego jest nierozerwalnie
związany z przepływem tych towarów, a więc z ich swobodnym przepływem.
Dlatego nawet zakładając, że przedmiotem opodatkowania jest wyłącznie
transport, to (moim zdaniem) nie uniemożliwia zakwalifikowania przedmiotowego podatku jako podatku o skutku równoważnym z cłem w kontekście
art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz art. 4 decyzji 1/95 Rady Stowarzyszenia..”
Zamiast tego Turcja uważa, że Ministerstwo Transportu i Infrastruktury karze
swoje firmy poprzez wielostronny system kwotowy, argumentując, że wydawane dokumenty nie są zwiększane proporcjonalnie do wzrostu handlu. Wyniki
uzyskane w tureckich poszukiwaniach rozwiązań prawnych nie są wystarczające.
Przewiduje się jednak, że Zielony Ład znacząco zmieni warunki działania w
zakresie transportu. W regularnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2016
r. na temat Turcji ostrzegano przed koniecznością przejścia na niskoemisyjne
rozwiązania transportowe.
Potrzebny będzie pogłębiony długoterminowy dialog i współpraca w kwestiach
środowiskowych i dekarbonizacji, co może obejmować monitorowanie wciąż
nierozstrzygniętych wniosków, takich jak umowa o transporcie drogowym lub
modernizacja unii celnej w celu uwzględnienia handlu usługami. Obie te koncepcje zostały jednak na jakiś czas zawieszone, a prawdopodobieństwo ich odblokowania przed wyborami w 2023 r. w Turcji oceniane jest jako niskie.
W międzyczasie można podjąć skuteczne kroki łagodzące w celu rozwiązania
zarówno kwestii kwot, jak i problemów środowiskowych w perspektywie krótkoterminowej. W tym kontekście rozwiązanie problemu może być operacyjne,
obejmujące jedną lub obie łatwo dostępne alternatywy: transport kolejowy i
morski.
Rola drogowego transportu towarowego w handlu krajowym i zagranicznym jest
bardzo istotna (Kunaka i in., 2013). Droga jest najczęstszym środkiem transportu
w ruchu handlowym i stanowi ponad 80% wszystkich podróży w większości regionów. W rezultacie koszt i jakość usług transportu drogowego mają zasadnicze
znaczenie dla konkurencyjności handlowej kraju i regionu.
W rzeczywistości transport drogowy ma istotny wpływ na model produkcji zerowej zapasów i ma znaczący wpływ na PKB i zatrudnienie. Cała gospodarka
zyskuje na transporcie, a cała gospodarka traci, jeśli transport jest ograniczany.
Ponadto wzrost PKB prowadzi do równoległego wzrostu popytu na transport.
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Podejście zaproponowane w raporcie proponuje stworzenie synergii pomiędzy
transportem drogowym a innymi alternatywnymi rodzajami transportu, takimi jak transport morski czy kolejowy, jest to jednak proces bardzo złożony ze
względu na wymagania realnej gospodarki i potrzebę, aby produkowane towary
były dostarczone na czas dla wszystkich obywateli UE. Obejmuje przewoźników,
przedsiębiorców, samorządy i wielu różnych interesariuszy jednocześnie.
Proponowane rozwiązania nie eliminują problemu kwotowego w przewozach
między Turcją a krajami UE, które są bliskimi sąsiadami, ale w przypadku przewozów między Turcją a przemysłowym centrum UE przewiduje się, że mogą
go złagodzić poprzez zmniejszenie liczby krajów tranzytowych, przez które
muszą przejeżdżać ciężarówki..
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Raport 3: Badania dotyczące międzynarodowych
umów o transporcie drogowym UE
Raport 3 koncentruje się na międzynarodowych umowach UE dotyczących
transportu drogowego. W tym kontekście raport przytacza przykłady umów Wielostronnych i Dwustronnych zawartych zgodnie z porozumieniami i zasadami
Światowej Organizacji Handlu (WTO), a więc unijnymi regulacjami handlowymi, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Kosowem, Ukrainą, Rosją i Polską.
Jak czytamy w raporcie, umowa o Europejskim Obszarze Gospodarczym
zapewniła pełne uczestnictwo członków Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA) w wewnętrznym rynku transportowym UE. Umowa zobowiązuje te
trzy kraje EFTA do przestrzegania tych samych zasad transportu drogowego, co
państwa członkowskie UE.
Ze względu na swoje szczególne położenie geograficzne, UE podpisała sektorową
umowę dwustronną z Konfederacją Szwajcarską dotyczącą kolejowego i drogowego transportu towarowego i pasażerskiego, która weszła w życie w 2002
roku. Celem niniejszej Umowy o transporcie lądowym jest między innymi liberalizacja dostępu Umawiających się Stron do rynków transportowych drugiej
strony poprzez zrównoważenie ochrony środowiska, a tym samym zapewnienie
bardziej efektywnego zarządzania ruchem, niedyskryminacji i realizacji skoordynowanej polityki transportowej między Szwajcarią i UE.
Po stronie brytyjskiej w sprawozdaniu podkreślono umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii, a tym samym jej odejście od jednolitego rynku i unii celnej. Jednak,
aby skorzystać z wzajemnie korzystnych stosunków handlowych, UE i Wielka
Brytania ustanowiły strefę wolnego handlu, która nie nakłada żadnych ceł i kontyngentów na towary zgodnie z Umową o handlu i współpracy oraz regułami pochodzenia i zapewnia pełne prawo tranzytu przez terytorium drugiej strony.
Transportem drogowym między krajami Bałkanów Zachodnich a państwami
członkowskimi UE nadal zarządzają umowy dwustronne. Traktat (umowa)
ustanawiający Wspólnotę Transportową w 2017 r. stanowi, że kraje Bałkanów
Zachodnich muszą dostosować swoje ustawodawstwo do UE.
W przypadku Ukrainy i Rosji transport drogowy towarów pomiędzy tymi krajami a państwami członkowskimi UE nadal jest zarządzany przez Wielostronny
System Kontyngentów UBAK oraz dwustronne umowy dotyczące licencji trans-
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portowych.
Akceptacja Polski przez UE przyniosła znaczące korzyści dla sektora transportu
drogowego. Polscy przewoźnicy drogowi uzyskali dostęp do rynku UE zaraz po
akcesji z 5-letnim okresem przejściowym dla kabotażu, a przewoźnicy z innych
krajów UE otrzymali również licencje wspólnotowe na przewóz z i przez Polskę.
Ten krok wymagał jednak istotnych zmian w polskim prawie, przepisach transportowych, ustawodawstwie, praktykach i normach. Czynnikiem są również
rosnące wydatki rządowe. Polska musiała wydać ponad dziesięć miliardów dolarów na poprawę infrastruktury drogowej. Prawo unijne nie miało wpływu na
dwustronne umowy o transporcie drogowym między Polską a innymi państwami
członkowskimi UE, między tymi państwami a państwami trzecimi spoza UE.
Kontrole celne i graniczne zostały zniesione ze względu na podstawowe swobody realizowane przez UE, w szczególności swobodę przemieszczania towarów
między Polską a granicami wewnętrznymi UE. Z drugiej strony, unijne przepisy socjalne wprowadzone wraz z Pakietem Mobilności nie są wiążące dla
przewoźników spoza UE, a nawet stanowią przeszkodę w równych szansach dla
przewoźników z UE i spoza UE.
Dziedzina usług transportu drogowego między UE i jej państwami członkowskimi
a Turcją jest objęta zarówno umowami wielostronnymi w ramach WTO, jak
Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS), Układ ogólny w sprawie taryf
celnych i handlu (GATT). ) oraz Umową o ułatwieniach w handlu w odniesieniu do przewozu towarów lub jest regulowany w systemie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (UBAK) lub umowach dwustronnych między
Międzynarodowym Forum Transportu (ITF) z jednej strony a Turcją i państwami
członkowskimi UE z drugiej.
Jeżeli wspólne podejście zostanie wdrożone na poziomie UE, perspektywa
możliwych nieprzerwanych przewozów pojazdów towarowych bez dokumentu
tranzytowego może zostać otwarta w dwustronnych przewozach między krajami
UE a Turcją. Jednak rozbieżne interesy poszczególnych państw członkowskich
UE mogą być przeszkodą w dalszych działaniach. Ponadto nie wydaje się
możliwe osiągnięcie liberalizacji bez podjęcia środków przeciwwagi dla
przewoźników drogowych spoza UE. Musi istnieć solidna podstawa dla prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego przez przedsiębiorców z
UE i spoza UE w celu osiągnięcia ogólnych korzyści, w tym stworzenia równych szans we wszystkich obszarach bezpieczeństwa, społecznej, technicznej i
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zrównoważonej konkurencyjności. Oczekuje się, że kraje spoza UE wdrożą przepisy dotyczące tych kwestii. Organy wykonawcze i nadzorcze zobowiązane są do
współpracy z państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia prawidłowego
stosowania przepisów i przepisów. Perspektywa otwarcia dostępu do korytarzy
UE wydaje się bardziej prawdopodobna, jeśli takie konkretne działania zostaną
wdrożone. Niezbędne jest utrzymanie sprawiedliwej podstawy regulacji, kosztów
działalności przedsiębiorców, działań na rzecz egzekwowania zasad oraz ewentualnych przyszłych zmian na rynku i regulacjach.
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Zalecenia dotyczące polityki
Harmonizacja ustawodawstwa tureckiego z ustawodawstwem UE
Raport 1 stwierdza, że chociaż pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących
drogowego transportu towarowego zmniejsza presję wynikającą z kryteriów
adekwatności finansowej, która jest finansowo obciążająca dla przewoźników
drogowych w Turcji i stwarza nieuczciwe środowisko konkurencji na korzyść
ich odpowiedników z UE, to obie strony powinny zwracać większą uwagę na
spełnienie kryteriów „godności zawodowej” i „kompetencji zawodowych”, co
może w większym stopniu przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług.
Zielony Ład
Podczas przygotowywania Raportu 1 odbyła się seria spotkań grup fokusowych z zainteresowanymi stronami zarówno z Turcji, jak i różnych państw
członkowskich UE, aby uzyskać konkretne zalecenia dotyczące projektu. W tym
zakresie spotkania odbyły się 26 października, 3 listopada i 25 listopada 2021
r., a kolejne dwie sesje odbyły się 21 grudnia. Na wspomnianych spotkaniach
uczestnik stwierdził, że we współpracy z uczelnią można prowadzić badania w
celu ograniczenia emisji CO2 (zgodnie z celami na 2030 i 2050). Inny uczestnik podkreślił, że prawodawstwo dotyczące transportu drogowego w Turcji jest
obecnie w 95% zgodne z UE, ale nowe przepisy powinny zostać uchwalone w celu
zakończenia procesu harmonizacji. Na drugim spotkaniu uczestnik stwierdził, że
należy dokonać kompleksowej oceny kwestii związanych z transportem typu roro między Turcją a UE oraz że konieczne są polityki wspierające intermodalność,
a zatem negocjacje z odpowiednimi stronami powinny być kontynuowane. W
raporcie podkreślono, że na innym spotkaniu jeden z uczestników podkreślił, że
okres przejściowy w latach 2023-2026 jest niezbędny dla udziału Turcji w Politykach Zielonego Ładu UE, że potrzebna jest bardzo poważna dokumentacja i że
zobowiązania w tym zakresie powinny być zgłaszane.
W odniesieniu do kwestii środowiskowych, a dokładniej propozycji UE w sprawie
Zielonego Ładu, Raport 1 zwraca uwagę na potrzebę oddzielenia transportu od
zakresu komercyjnego. Poziom emisji z pojazdów użytkowych nie przekracza 25%.
Biorąc pod uwagę cele polityk i strategii związanych z ochroną środowiska, konieczne jest zapewnienie łatwości przejścia na pojazdy ekologiczne na przejściach
granicznych. W tym kontekście oczekuje się utrzymania w praktyce koncepcji
„Zielonych pasów”, która została wdrożona w marcu 2020 roku przez Komisję
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Europejską w celu zapewnienia ciągłości międzynarodowych łańcuchów dostaw,
które zostały przerwane w wyniku pandemii Covid-19 w nadchodzących latach.
Przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska spowodowanego
czekaniem na granicach. Ponadto, biorąc pod uwagę negatywne skutki ukierunkowanych zmian polityki w obszarze transportu, stwierdza się, że wdrożenia w
postaci kontyngentów drogowych i opłat tranzytowych w transporcie drogowym
przez państwa członkowskie będą miały istotny wpływ na sektor logistyczny Turcji , zwłaszcza w sektorze drogowym, w perspektywie średnio-/długoterminowej.
Dlatego w celu zwiększenia eksportu do państw członkowskich, które są naszymi
najważniejszymi interesariuszami handlowymi po COVID19-, interesariusze
sektora transportu i logistyki w Turcji mają ważne obowiązki i muszą przygotować
mapę drogową w ramach zmian związanych z Zielony Ład.
Warunki społeczne
Jeśli chodzi o warunki społeczne, w Raporcie 1 podkreślono, że Ministerstwo Przemysłu i Technologii reguluje korzystanie z tachografów i urządzeń
ograniczających prędkość dekretem opublikowanym pod tytułem Pomiar i kalibracja w zakresie ustawodawstwa. Z drugiej strony za ustawodawstwo dotyczące
czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku odpowiada Ministerstwo Pracy; Za ustawodawstwo dotyczące kontroli odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
oraz Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, natomiast usługi techniczne tachografów są regulowane przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii (w tym homologacje typu i akredytacje służb technicznych itp.). Skoordynowana realizacja
obowiązków oraz solidne i skuteczne środowisko operacyjne dla przewoźników
drogowych i kierowców zawodowych są niezbędne do zapewnienia pełnej
zgodności z prawodawstwem UE.
Warunki techniczne
Raport 1 stwierdza, że obecne pozytywne zmiany i ewolucja kryteriów technicznych w państwach członkowskich UE powinny być dalej wzmacniane i monitorowane w ramach ustawodawstwa tureckiego. Pod tym względem uważa się, że
sojusz Turcji w tej dziedzinie jest dość zaawansowany i oczekuje się, że będzie się
dalej rozwijał w nadchodzących latach.
Bezpieczeństwo na drogach
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, Raport 1 zauważa, że kontrole drogowe są rygorystyczne, ale dalsza aktualizacja przepisów i procedur jest
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potrzebna głównie w celu wprowadzenia nowych elementów zdatności do ruchu
drogowego, takich jak bezpieczeństwo ładunku. Należy nadać priorytet pełnemu
dostosowaniu polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego do prawodawstwa UE
oraz wskazaniu agencji wiodącej, która wdroży strategię „wizji zerowej”. Ponadto
stwierdza się, że Turcja powinna wdrożyć mechanizm kontroli drogowej, który
koncentruje się przede wszystkim na strategii „Bezpieczne mobilne życie” zamiast
mechanizmu pułapki prędkości. Bezpieczeństwo transportu jest traktowane jako
priorytet w „Programie Operacyjnym Transport”. Niezbędne jest stałe wsparcie
ze strony UE w ramach programu dla realizacji działań w zakresie strategii i planu
działania w zakresie ruchu drogowego (również głównego instrumentu wkładu
Turcji w ogólnoświatową „Dekadę działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020”) ONZ. Potrzebna jest harmonizacja przepisów i budowanie
zdolności w zakresie wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie transportu, w
tym regularnych kontroli technicznych i kontroli drogowych pojazdów prywatnych i użytkowych, regulacji i egzekwowania zasad bezpieczeństwa transportu
lub dochodzeń w sprawie wypadków transportowych, poprawy bezpieczeństwa
infrastruktury drogowej itp. Ponadto raport wzywa do zwiększenia zdolności
kontrolnych i zwiększenia liczby kontroli drogowych w celu wykrycia naruszeń
(np. przekroczenie prędkości, naruszenie przepisów ruchu drogowego, jazda pod
wpływem alkoholu, używanie narkotyków itp.).
Perspektywy transportowe UE-Turcja,
stosunki polityczne i reforma UC
Raport 2 stwierdza, że zarówno UE, jak i Turcja muszą ponownie rozważyć swoje
spory, aby iść naprzód, ale jasne jest, że gospodarcze i polityczne punkty sporne są
ze sobą ściśle powiązane. Dlatego rozsądnie byłoby, gdyby Turcja zaprzestała niekonkurencyjnych praktyk, które uważa za szkodliwe dla unijnego systemu handlowego. Podobnie zaleca się również, aby UE/państwa członkowskie poważnie
potraktowały obawy Turcji dotyczące asymetrii handlowej, transportu drogowego (np. opłat tranzytowych) i podejmowania decyzji w kwestiach handlowych,
zwłaszcza jeśli UE chce utrzymać pozytywne i lepsze stosunki gospodarcze z
Turcją . Ponieważ Turcja pozostaje najważniejszym i jedynym partnerem UE
poza UE, z kluczowymi szlakami łańcucha dostaw i wyłącznym dostępem do
Azji Środkowej dla wielu państw członkowskich UE, podsumowano w raporcie, że stosunki gospodarcze UE-Turcja są zbyt ważne, aby podzieliły los z przerwanymi stosunkami politycznymi UE-Turcja.
NOWA WSPÓŁPRACA W TRANSPORCIE DROGOWYM TURCJI I UNII EUROPEJSKIEJ: OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI

271

RAPORT ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI

Modernizacja unii celnej powinna obejmować poprawę handlu usługami i handlu produktami rolnymi, które będą wspierać wzrost gospodarczy i wzrost dobrobytu, jak wykazano w analizie wpływu Komisji Europejskiej z 2016 r. Pomoże
również stworzyć nowe ramy, które są coraz bardziej potrzebne w stosunkach
UE-Turcja. Takie nowe ramy prawdopodobnie wzmocnią zaufanie, a ich instytucjonalizacja może zostać przywrócona poprzez skupienie się na połączeniach
transportowych, zielonym ładzie, rynkach Azji Środkowej, strategii łączności
i dywersyfikacji energii, a także na transporcie drogowym i reformie UC.
Funkcjonujący i szanowany mechanizm rozstrzygania sporów jest warunkiem
koniecznym, aby reforma UC i powodzenie partnerstwa gospodarczego UE-Turcja były kontynuowane w przyszłości.
Inna kwestia związana ze zreformowaną unią celną i polityką transportową, dotyczy obaw UE dotyczących wewnętrznej sytuacji gospodarczej Turcji, zwłaszcza w
odniesieniu do rozwoju rządów i niezależności sądownictwa, ponieważ niezawisłe
i dobrze funkcjonujące sądownictwo jest warunkiem wstępnym odblokowania postępów w modernizacji UC w zakresie liberalizacji rolnictwa, zamówień
publicznych i usług. Szczególnie ważne jest poważne rozważenie tymczasowych
alternatyw dla członkostwa w UE, aby zapobiec dalszej rozbieżności politycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej UE i Turcji. Proces członkostwa Turcji został
zamrożony i może nim pozostać przez wiele lat. W związku z tym raport ten
argumentuje, że w geoekonomicznym interesie UE leży rozszerzenie „pakietu”
stosunków UE-Turcja w nowych ramach, które powinny obejmować szereg innych elementów poza reformą UC. Na przykład takie ramy mogłyby obejmować
aspekty imigracji, Zielony Ład, bezpieczeństwo i podejmowanie decyzji w handlu. Ważną przesłanką takiego rozwoju stosunków będzie zacieśnienie stosunków
dwustronnych między członkami UE (Francją, Niemcami i Włochami) a Turcją.
Ponieważ polityki są ze sobą powiązane, taka współpraca nie będzie ograniczać
się do polityki transportowej. Obecna sytuacja geopolityczna w stosunku do Ukrainy i Rosji zwiększy potrzebę i zakres większej logistyki, transportu i łączności
za pośrednictwem korytarzy drogowych, morskich i kolejowych między UE,
Turcją, Azją Środkową i innymi częściami Azji.
Chociaż sprawozdanie potwierdza istnienie skarg Turcji wynikających z dwustronnych kontyngentów dotyczących komercyjnego transportu drogowego,
podkreśla potrzebę dalszej harmonizacji prawa tureckiego z prawodawstwem UE.
Dodaje, że każda nowa umowa w sprawie transportu i/lub unii celnej powinna
obejmować bardziej stabilne wdrażanie i kontrolę. Podkreślając, że alternatywne
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rodzaje transportu można również oceniać w synergii z transportem drogowym
w transporcie towarowym pomiędzy UE a Turcją, podkreślono, że działania na
rzecz liberalizacji transportu drogowego powinny uwzględniać dotychczasowe
pozytywne działania sektora transportu drogowego na rzecz ograniczenia emisji
i harmonizują z Zielonym Ładem UE (Pastor i in., 2004).
W wyniku porównań umów handlowych dokonanych przez UE Raport 3 zawiera
następujące wnioski:
Biorąc pod uwagę stosunkowo wyższy poziom dostosowania Turcji do dorobku
prawnego UE w zakresie transportu drogowego oraz istnienie unii celnej między
Turcją a UE, istnieją trzy podstawowe opcje, aby Turcja lub tureccy przewoźnicy
mogli skorzystać z istniejących praw przyznanych przez prawo WTO i ustawę o
stowarzyszeniu UE-Turcja oraz dokonać nowych ustaleń w celu zapewnienia bardziej niezakłóconego dostępu tureckich przewoźników do rynku wewnętrznego
UE, proporcjonalnie do rosnącego wielkość handlu między Turcją a UE:
1) Zapewnienie, że zasady są egzekwowane, aby w pełni korzystać z już nabytych
praw;
2) Uruchomienie uprawnień Rady Stowarzyszenia wynikających z Układu z
Ankary i Protokołu Dodatkowego;
3) Zawarcie nowej umowy (umów) między UE i/lub jej państwami
członkowskimi a Turcją, w zależności od jej treści, celu umowy, poziomu
wewnętrznego stosowania odpowiednich uprawnień UE oraz charakteru
wykonywania tych uprawnień.
Istnieją dwie podstawy prawne stosowania prawa stowarzyszeniowego UE-Turcja przed sądami krajowymi przeciwko bezprawnym ograniczeniom nakładanym
przez władze krajowe: Koncepcja Unii Celnej lub Zasada ochrony mienia (standstill) zawarta w art. 41(1) Protokołu dodatkowego.
Alternatywnie, nowe ustalenia mogą być zawarte od podstaw w zakresie warunków dostępu do rynków drugiej strony i dokumentów przejściowych dla
przewoźników tureckich lub unijnych bez zachowania istniejących umów dwustronnych. W zależności od warunków określonych w utrwalonym orzecznictwie,
takie ustalenia mogą zostać dokonane albo w drodze umowy z samą UE, albo
w drodze umowy mieszanej z UE i jej państwami członkowskimi, w oparciu o
wyłączne wykonywanie jej dorozumianych uprawnień w zakresie transport drogowy. Jednak ta zróżnicowana umowa daje każdemu państwu członkowskiemu
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prawo weta w celu zawarcia umowy. Wymaga podwójnego procesu ratyfikacji
zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak i na każdym poziomie krajowym, z
krajowymi procedurami ratyfikacji konstytucji. Takie umowy są preferowane w
stosunku do istniejących umów dwustronnych, ponieważ określenie wspólnego
mianownika dla dokumentów tranzytowych zapobiegnie utracie znaczenia lub
dysfunkcji niektórych dwustronnych dokumentów tranzytowych wydawanych
przez niektóre państwa członkowskie przeznaczenia z powodu braku dokumentów tranzytowych wydawanych przez państwa członkowskie tranzytu. Jednak
dystrybucja dokumentów tranzytowych przez UE może stanowić wyzwanie organizacyjne ze względu na dużą liczbę zaangażowanych krajów, różne lokalizacje
geograficzne i różne interesy.
W kontekście Porozumienia EOG jako inspiracji włączenie Turcji do EOG w celu
objęcia handlu usługami wymaga wyjścia poza negatywną integrację ze wszystkimi korzyściami płynącymi z integracji pozytywnej. Oznacza to, że chodzi
bardziej o reformę regulacji wewnętrznych, zakładającą znaczne dostosowanie
do prawodawstwa UE, niż o lepszy dostęp, a zatem nie może się to wydarzyć,
dopóki Turcja nie przejdzie zaawansowanych etapów przedakcesyjnych.1 Te same
obawy dotyczące skutków pozytywnej integracji miałyby zastosowanie zarówno
do Umowy o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem, jak i Umowy
w sprawie transportu towarów i pasażerów koleją i drogą ze Szwajcarią. Umowy
te wymagają nie tylko politycznej i ekonomicznej, ale także trudnej i głębokiej
integracji prawnej, która ma zostać dokonana pod wpływem normatywnej
władzy UE. Ponieważ umowa nie zawiera postanowień dotyczących dostępu do
rynku w zakresie transportu drogowego, który jest przedmiotem umów dwustronnych zawieranych między państwami członkowskimi a stronami z Europy
Południowo-Wschodniej, przystąpienie do Wspólnoty Transportowej nie wydaje
się rozwiązywać problemów przewoźników tureckich, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej , w swojej obecnej strukturze. Ponieważ drogowy transport towarowy między UE a Ukrainą lub Federacją Rosyjską podlega umowom
dwustronnym z państwami członkowskimi UE, inaczej niż w przypadku uregulowania drogowych przewozów towarowych z Turcją, ten sam argument dotyczy
Umowy Stowarzyszeniowej z Ukrainą i Partnerstwa oraz Umowa o współpracy z
Federacją Rosyjską.

1

Daniel Gros, Jacques Pelkmans, Mehtap Akgüç, Matthias Busse and Mattia Di Salvo, “Strengthening
EU-Turkey Economic Relations Can Services Revitalize the Customs Union?”, CEPS 2018.
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Utrzymująca się niechęć niektórych państw członkowskich do poprawy kontyngentów transportu drogowego nie wydaje się z tego powodu skutecznym
rozwiązaniem, chociaż zakłada się, że można ją przezwyciężyć ponadnarodową
i zbiorową świadomością europejską poprzez zaangażowanie UE w zawieranie
porozumienia proces. W tym kontekście istniejące umowy dwustronne muszą
zostać ulepszone lub unowocześnione, aby spełnić oczekiwania przewoźników
tureckich dotyczące lepszych warunków i wzajemnego dostępu do rynków
towarów będących przedmiotem handlu między UE a Turcją, jeśli nie można
zrealizować którejkolwiek z wyżej wymienionych opcji.
Wniosek
Turcja i UE to dwaj partnerzy handlowi, którzy nie mogą się nawzajem poddać.
Obaj potrzebują się nawzajem bardziej niż kiedykolwiek, zarówno gospodarczo,
jak i politycznie. Od 2020 r. Turcja jest szóstym najważniejszym partnerem handlowym UE, reprezentującym 3,6% całkowitego handlu towarami UE. Ponadto
UE jest największym partnerem Turcji w imporcie i eksporcie oraz zdecydowanie najważniejszym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W
rzeczywistości, podczas gdy w 2020 r. 33,4% tureckiego importu pochodziło z
UE, 41,3% tureckiego eksportu pochodziło z UE. Całkowity handel towarami
przekroczył 130 mld euro.
Te liczby i statystyki są wyraźnym przykładem wielkości handlu między Turcją
a UE. Ponieważ obie gospodarki są ze sobą ściśle powiązane, nowa kompleksowa umowa o transporcie drogowym i zreformowana unia celna będą w
szczególności promować więcej handlu, inwestycji, świadczeń socjalnych oraz
nowe możliwości, a także dadzą impuls instytucjonalny do rozwiązywania szeregu sporów politycznych.
Dlatego nadszedł najwyższy czas, aby zainicjować proces, który poprawi więzi
gospodarcze i handlowe między obiema stronami i w większym stopniu przyczyni się do integracji Turcji z obszarem gospodarczym UE. Ponieważ zdecydowana
większość produktów tureckich i europejskich jest transportowana transportem drogowym, nowa umowa o transporcie drogowym między UE a Turcją,
uwzględniająca wzajemne interesy obu stron, przyniesie korzyści gospodarce
tureckiej i UE, ponieważ procedury na różnych granicach państw zostaną zniesione.
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