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Informacje przekazane przez Komisję dotyczące niestosowania niektórych przepisów 
rozporządzenia (UE) 2020/698 przez Polskę 

Pandemia COVID-19 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne i 
tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19 oraz dotyczące odnowienia lub przedłużenia ważności niektórych 
certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach 

prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10)) 

(2020/C 190 I/01) 

Oprócz informacji przekazanych Komisji przez Polskę w dniu 29 maja 2020 r. i odzwierciedlonych w powiadomieniu opu-
blikowanym w Dz.U. C 183 I z 3.6.2020, s. 1, Polska przekazała Komisji następujące informacje: 

Powiadomienie dokonane przez: Polskę 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) 2020/698 Polska poinformowała Komisję dnia 3 czerwca 
2020 r. o podjęciu decyzji, że nie stosuje następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2020/698. 

Przepisy rozporządzenia (UE) 2020/698, których Polska nie stosuje: 

— Art. 11 ust. 1 dotyczący przedłużania licencji maszynistów na podstawie dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady (1), 

— Art. 11 ust. 2 dotyczący terminów przeprowadzenia kontroli okresowych maszynistów na podstawie dyrektywy 
2007/59/WE.   

(1) Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszy-
nistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 51). 
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