
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego 

i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 14 listopada 2009 r.) 

1. Strona 57, art. 7 ust. 2: 

zamiast: „2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przed
siębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja 
bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku 
banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających 
solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.”, 

powinno być: „2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przed
siębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa 
lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub 
innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną 
gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.”. 

2. Strona 58, art. 9: 

zamiast: „Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu z egzaminów, o których mowa w art. 8 
ust. 1, osób, które wykażą, że przez okres 10 lat od dnia 4 grudnia 2009 r. nieprzerwanie zarządzały 
przedsiębiorstwem transportu drogowego rzeczy lub przewozu drogowego osób co najmniej w jednym 
państwie członkowskim.”, 

powinno być: „Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu z egzaminów, o których mowa w art. 8 
ust. 1, osób, które wykażą, że przed dniem 4 grudnia 2009 r. przez okres 10 lat nieprzerwanie 
zarządzały przedsiębiorstwem transportu drogowego rzeczy lub przewozu drogowego osób co 
najmniej w jednym państwie członkowskim.”. 

3. Strona 59, art. 13 ust. 2: 

zamiast: „2. Właściwy organ może żądać od przedsiębiorców, którym zezwolenie zostało zawieszone albo 
cofnięte, aby przed zastosowaniem środków rehabilitujących ich zarządzający transportem zdali egza
miny, o których mowa w art. 1.”, 

powinno być: „2. Właściwy organ może żądać od przedsiębiorców, którym zezwolenie zostało zawieszone albo 
cofnięte, aby przed zastosowaniem środków rehabilitujących ich zarządzający transportem zdali egza
miny, o których mowa w art. 8 ust. 1.”. 

4. Strona 70, załącznik III, „CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY 
[OSÓB]”, wiersz pierwszy: 

zamiast: „Nrnr ...............................................................................................................................................................................”, 

powinno być: „Nr ....................................................................................................................................................................................”.
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