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Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych 
W maju 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy zmieniającej 
dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (znanej jako dyrektywa w sprawie eurowiniety), która znacznie zmieniłaby obowiązujące 
przepisy. Na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament Europejski ma 
głosować nad sprawozdaniem w sprawie tego wniosku opracowanym w maju 2018 r. przez Komisję Transportu 
i Turystyki. 

Kontekst 
Inicjatywa ta – przedstawiona w kontekście pierwszego pakietu Europa w ruchu Komisji – jest powiązana 
ze strategią unii energetycznej, w ramach której przewidziano między innymi pakiet dotyczący transportu 
drogowego, obejmujący bardziej efektywne ustalanie cen za użytkowanie infrastruktury, oraz ze strategią 
Komisji na rzecz mobilności niskoemisyjnej. Jest ona również spójna z białą księgą Komisji w sprawie 
transportu z 2011 r., w której wezwano do wprowadzenia pełnego zastosowania zasad „użytkownik płaci” i 
„zanieczyszczający płaci” jako środków do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 
transportu. Przedstawiono ją wraz z drugim wnioskiem dotyczącym zmiany dyrektywy 1999/62/WE, 
skupiając się na niektórych przepisach dotyczących pobierania opłat od pojazdów, a także na przeglądzie 
dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Dyrektywa 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury odnosi 
się jedynie do pojazdów ciężarowych przekraczających określoną masę całkowitą. Przy ocenie obecnego 
ustawodawstwa podkreślono szereg niedociągnięć i obszarów problematycznych, które mógłby rozwiązać 
system pobierania opłat drogowych, w szczególności rozbieżności w krajowych strategiach politycznych 
dotyczących opłat drogowych i brak harmonizacji w odniesieniu do rodzaju opłat i rodzaju stosowanych 
technologii pobierania opłat; fakt, że opłaty czasowe, na które zezwala dyrektywa, nie wydają się skuteczne 
w zakresie pokrycia kosztów infrastruktury, zachęcania do bardziej ekologicznych i efektywniejszych 
działań czy ograniczania zatorów komunikacyjnych; fakt, że dyrektywa odnosi się jedynie do samochodów 
ciężarowych, co oznacza, iż inne pojazdy nie korzystają z przepisów gwarantujących niedyskryminacyjne 
pobieranie opłat drogowych, ani nie obejmuje emisji CO2, choć odnosi się do innych kwestii powiązanych, 
takich jak zanieczyszczenie powietrza i hałas. 
Dnia 31 maja 2017 r. Komisja przyjęła wniosek „dla poczynienia postępów w stosowaniu zasad 
„zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci””. We wniosku zaproponowano wprowadzenie istotnych 
zmian do obecnej dyrektywy, w szczególności poprzez rozszerzenie jej zakresu na wszystkie pojazdy ciężkie 
i lekkie pojazdy użytkowe; poprzez stopniowe wycofywanie się z opłat uzależnionych od czasu (winiet) w 
przypadku pojazdów ciężarowych, autobusów i autokarów w pierwszej kolejności, a następnie w 
przypadku pojazdów osobowych i dostawczych; poprzez zmianę przepisów dotyczących opłat z tytułu 
kosztów zewnętrznych, narzutu, zróżnicowania opłat, wymogów w zakresie sprawozdawczości oraz 
wykorzystania dochodów. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 24 maja 2018 r. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN) przyjęła 
sprawozdanie w sprawie omawianego wniosku. W sprawozdaniu popiera ona podejście Komisji, lecz dąży 
do dalszego wzmocnienia w wielu obszarach zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Podczas 
posiedzenia plenarnego w czerwcu 2018 r. Parlament potwierdził decyzję komisji TRAN o rozpoczęciu 
negocjacji międzyinstytucjonalnych (trójstronnych). Z uwagi na fakt, że Rada nie przyjęła jeszcze 
stanowiska, sprawozdanie komisji TRAN zostanie poddane pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym 
podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku 2018 r., aby ujednolicić stanowisko Parlamentu. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_pl.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0276
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625142/EPRS_BRI(2018)625142_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0062-20130701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1497446257859&uri=CELEX%3A52017PC0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0202+0+DOC+XML+V0//PL
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0114(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawczyni: 
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (S&D, Francja). Więcej 
informacji można znaleźć w briefingu z cyklu „EU Legislation 
in Progress” [Opracowywanie prawa UE]. 
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