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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Rady Związkowej Austrii w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Zgodnie z art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Rada Związkowa Austrii przekazała zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie 

wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

23/SB-BR/2017 
 

UZASADNIONA OPINIA 
 

Komisji ds. UE Rady Związkowej Austrii z dnia 5 lipca 2017 r. wydana na mocy art. 23g ust. 

1 austriackiej konstytucji w powiązaniu z art. 6 Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności 
 

COM(2017)0275 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe 

 

A. Uzasadniona opinia 

 

Przedmiotowy wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości. 

 

B. Uzasadnienie 

 

W dniu 31 maja 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (tekst mający 

znaczenie dla EOG) oraz wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 

1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania 

pojazdów. 

 

Oba wnioski służą generalnemu przeglądowi dyrektywy 1999/62/WE („dyrektywy w sprawie 

opłat drogowych”), która ma na celu wyeliminowanie zakłóceń konkurencji pomiędzy 

przedsiębiorstwami transportowymi poprzez stopniową harmonizację podatków od pojazdów 

oraz ustanowienie sprawiedliwych mechanizmów pobierania opłat za korzystanie z 

infrastruktury. 

 

Za pomocą przedmiotowego wniosku dyrektywa ta ma zostać poddana generalnemu 

przeglądowi. Celem nowego wniosku jest poczynienie postępów w stosowaniu zasad 

„zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”, a tym samym propagowanie transportu 

drogowego zrównoważonego finansowo i ekologicznie oraz sprawiedliwego społecznie. 

 

Najważniejsze zmiany w dyrektywie obejmują w szczególności rozszerzenie zakresu jej 

stosowania również na autobusy/autokary, pojazdy lekkie i pojazdy osobowe. Ponadto ma 

zostać zniesione zróżnicowanie opłat za korzystanie z dróg w oparciu o klasy emisji Euro, 

ponieważ według Komisji w związku z odnową parku samochodowego należy oczekiwać, że 

zróżnicowanie opłat na tej podstawie w sieciach międzymiastowych stanie się nieaktualne do 

końca roku 2020. Zamiast tego proponuje się zróżnicowanie opłat ze względu na emisje CO2. 

Zależne od czasu opłaty za użytkowanie infrastruktury (winiety) mają zostać stopniowo 

zniesione najpierw dla pojazdów ciężarowych i autobusów/autokarów, a później dla 

samochodów osobowych i dostawczych, i zastąpione przez opłaty zależne od przebytej 
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odległości. Poza tym, oprócz pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury, dopuszczalne 

ma być pobieranie opłat z tytułu zatorów komunikacyjnych. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. g) TFUE Unia Europejska dzieli z państwami członkowskimi 

kompetencje regulacyjne w dziedzinie transportu. Rozszerzenie zakresu dyrektywy na 

pojazdy czy zespoły pojazdów, które nie są przeznaczone lub używane do przewozu towarów 

i których maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 t, znacznie ogranicza 

kompetencje regulacyjne państw członkowskich. Zgodnie z zasadą pomocniczości Unia może 

podejmować działania wyłącznie, jeżeli jest w stanie działać skuteczniej niż same państwa 

członkowskie. Jako że dyrektywa w sprawie kosztów korzystania z dróg zasadniczo służy 

wyeliminowaniu zakłóceń konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami w Unii, w opinii Rady 

Związkowej nie jest właściwe, aby treścią regulacyjną przedmiotowej dyrektywy obejmować 

w szczególności też samochody osobowe. Przy regulowaniu kwestii korzystania z dróg przez 

osoby prywatne – zarówno w roli pracowników, jak i konsumentów – należy mieć na 

względzie przede wszystkim krajowy i regionalny punkt widzenia, co skuteczniej mogą robić 

państwa członkowskie, ponieważ dotyczy ich to o wiele bardziej bezpośrednio. Według Rady 

Związkowej proponowany przez Komisję sposób postępowania jest niezgodny z zasadą 

pomocniczości. 

 

Ponadto pod tym względem Radzie Związkowej szczególnie nieproporcjonalne wydaje się 

nakładanie na państwa członkowskie na mocy przedmiotowej dyrektywy obowiązku 

zastąpienia po upływie pewnego okresu przejściowego dotychczasowych systemów opłat za 

korzystanie z dróg zależnych od czasu systemami opłat zależnych od przebytej odległości. 


