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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 569/2008

z dnia 12 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach
transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską

Wspólnotę Gospodarczą

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 75 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Przepisy wspólnotowe, które mają być przestrzegane zgodnie
z art. 75 Traktatu w celu zniesienia pewnych form dyskrymi-
nacji w zakresie transportu drogowego w ramach Wspólnoty,
zostały ustanowione w rozporządzeniu nr 11 (2). Aby zmniej-
szyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, wymie-
nione rozporządzenie powinno zostać uproszczone poprzez
usunięcie nieaktualnych i zbędnych wymogów,
w szczególności wymogu przechowywania na papierze
pewnych informacji, które ze względu na postęp techniczny
są obecnie dostępne w systemie rachunkowości przewoźnika,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu nr 11 wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 5;

2) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 skreśla się tiret piąte i szóste;

b) w ust. 2 skreśla się trzecie zdanie;

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli istniejące dokumenty, takie jak listy przewo-
zowe lub jakiekolwiek inne dokumenty przewozowe,
zawierają wszystkie informacje określone w ust. 1 i w
połączeniu z systemem rachunkowości przewoźnika
umożliwiają przeprowadzenie pełnej kontroli stawek
i warunków transportowych w taki sposób, że formy
dyskryminacji określone w art. 75 ust. 1 Traktatu mogą
zostać zniesione lub można ich uniknąć, przewoźnicy nie
są zobowiązani do przedstawiania nowych doku-
mentów.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
A. VIZJAK

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 175 z 27.7.2007, s. 37.
(2) Dz.U. 52 z 16.8.1960, s. 1121/60. Rozporządzenie zmienione

rozporządzeniem (EWG) nr 3626/84 (Dz.U. L 335 z 22.12.1984,
s. 4).


