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TRANSPORT DROGOWY: HARMONIZACJA
PRZEPISÓW PRAWNYCH

Stworzenie jednolitego europejskiego rynku transportu drogowego nie jest możliwe bez
harmonizacji przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Środki przyjmowane
przez Unię Europejską mają charakter podatkowy, techniczny, administracyjny i społeczny.

PODSTAWA PRAWNA

Tytuł VI Traktatu z Lizbony, w szczególności art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

CELE

Wspólna polityka w dziedzinie transportu drogowego, zapewniająca sprawiedliwe warunki
konkurencji i swobodę świadczenia usług, wymaga harmonizacji przepisów obowiązujących
w państwach członkowskich. Dotyczy to w szczególności opodatkowania (podatek VAT,
podatek drogowy, akcyza paliwowa), pomocy państwa, a także norm technicznych
(maksymalne dopuszczalne wymiary i waga), przepisów socjalnych oraz środków ochrony
środowiska.

OSIĄGNIĘCIA

A. Harmonizacja podatkowa i techniczna
1. System podatku akcyzowego
Dyrektywa 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych
i energii elektrycznej zastąpiła dwie dyrektywy 92/81/EWG i 92/82/EWG dotyczące
harmonizacji podatku akcyzowego od olejów mineralnych. (patrz nota 5.11.3).
2. Nakładanie opłat za użytkowanie infrastruktury
W dniu 8 lipca 2008 r. Komisja przedłożyła pakiet inicjatyw służących ekologizacji transportu
(„Pakiet w sprawie transportu ekologicznego”). Jest to powszechnie obowiązujący, przejrzysty
i możliwy do przeniesienia model obliczania wszystkich kosztów zewnętrznych, w tym
kosztów związanych z ochroną środowiska, hałasem, zatorami drogowymi i ochroną zdrowia.
Model ten stanowił podstawę obliczania opłat za korzystanie z infrastruktury w związku
z rewizją dyrektywy o eurowiniecie (patrz poniżej) i ma on być wprowadzany stopniowo
w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. Dyrektywa 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999 r. to w dalszym ciągu tekst referencyjny do ustalania cen w celu pobierania od
przedsiębiorstw transportowych opłat za wykorzystywanie infrastruktury drogowej. Dyrektywa
ta została zmieniona dyrektywą 2006/38/WE z dnia 17 maja 2006 r. i dyrektywą 2011/76/
UE z dnia 27 września 2011 r. Zmiana dyrektywy o eurowiniecie z 1999 r., która opiera

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.11.3.pdf
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się na zasadzie „zanieczyszczający płaci” oraz na internalizacji kosztów zewnętrznych,
ma na celu odzwierciedlenie w opłatach poszczególnych kosztów ponoszonych w związku
z używaniem infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe. W tym celu przewiduje
się możliwość regulowania wysokości opłaty, aby uwzględnić zanieczyszczenie powietrza
i hałas, a także zagrożenia związane z zatorami drogowymi, w ramach uzupełnienia
obowiązujących już opłat naliczanych w oparciu o odległość, w celu odzyskania kosztów
budowy, konserwacji, eksploatacji oraz rozwoju infrastruktury drogowej. Miarą głównego
wyniku porozumienia osiągniętego w 2011 r. przez Parlament Europejski i Radę jest
przejrzystość wpływów i inwestycji. Państwa członkowskie będą mogły bowiem regulować
wysokość opłat infrastrukturalnych, aby uwzględnić zatory drogowe za pomocą wskaźnika
zmiany należności sięgającego nawet 175 % w godzinach szczytu, które zostaną ograniczone
do pięciu godzin dziennie; będą one mogły kompensować to, pobierając niższe opłaty
przez pozostałą część dnia. Zmianę należności powinno się opracować i stosować w sposób
przejrzysty, niedyskryminacyjny oraz dostępny dla wszystkich użytkowników. Główny problem
w postaci sposobu wydatkowania wpływów z opłat rozwiązano dzięki zobowiązaniu państw
członkowskich do inwestowania środków pochodzących z opłat infrastrukturalnych i opłat
na pokrywanie kosztów zewnętrznych w konkretne przedsięwzięcia o zasadniczym znaczeniu
europejskim (TEN-T: załącznik 3 do decyzji nr 661/2010/UE), a także na cele nadania
transportowi bardziej zrównoważonego charakteru. Ponadto w regionach górzystych opłaty
dodatkowe do opłat infrastrukturalnych mogą mieć zastosowanie do pojazdów ciężarowych
powodujących największe zanieczyszczenie (tzn. pojazdów klasy emisji EURO 0, I i II, a także
– począwszy od 2015 r. – pojazdów klasy EURO III). W tych przypadkach wpływy muszą
zostać przeznaczone na finansowanie priorytetowych przedsięwzięć o znaczeniu europejskim.
Najpóźniej do października 2015 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie w sprawie wprowadzenia w życie i skutków niniejszej dyrektywy,
w szczególności w zakresie skuteczności przepisów dotyczących odzyskiwania kosztów
związanych z zanieczyszczeniem spowodowanym ruchem drogowym oraz włączenia pojazdów
o masie powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
3. Maksymalne dopuszczalne wymiary i wagi
Dyrektywa 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. wprowadzająca dla niektórych pojazdów
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary
w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu
międzynarodowym jest tekstem referencyjnym dla norm wymiarowych w Unii odnoszących się
do wszystkich pojazdów ciężarowych poruszających się pomiędzy państwami członkowskimi.
Uzupełniają ją i modyfikują dyrektywa 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. oraz dyrektywa
2002/7/WE z dnia 18 lutego 2002 r., których celem jest przede wszystkim harmonizacja
norm wymiarowych autobusów w celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się w Unii,
a szczególnie właściwego funkcjonowania kabotażu w transporcie podróżnych. Artykuł 4
dyrektywy 96/53/WE umożliwia jednak odstępstwa krajowe, tzn. dopuszczenie do ruchu
pojazdów dłuższych i cięższych w stosunku do progów, o których mowa w załączniku
do dyrektywy (18,75 m i 40 t), dla operacji transportowych niemających znaczącego
wpływu na konkurencję międzynarodową, np. operacji związanych z eksploatacją lasów
i przemysłem leśnym, a także pod warunkiem, że państwa członkowskie poinformują Komisję
o wprowadzeniu takich odstępstw. Odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych norm
dotyczących wymiarów i wagi są możliwe na zasadzie eksperymentu jedynie na szczeblu
krajowym. Wniosek w sprawie dyrektywy przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie do zatwierdzenia w dniu 15 kwietnia 2013 r. ma na celu zezwolenie na ruch
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transgraniczny dłuższych i cięższych pojazdów ciężarowych (duże pojazdy ciężarowe) (patrz
również sekcja „Rola Parlamentu Europejskiego”).
B. Harmonizacja pod względem administracyjnym
1. Obowiązki ustawowe dotyczące kierowcy
W ramach dyrektywy 91/439/EWG z dnia 29 czerwca 1991 r. w sprawie praw jazdy
ujednolicono format prawa jazdy i klasy pojazdów, wprowadzono zasadę wzajemnego
uznawania oraz określono podstawowe wymogi dotyczące stanu zdrowia i kwalifikacji.
Dyrektywa 96/47/WE z dnia 23 lipca 1996 r. przewiduje dla wymienianego prawa jazdy format
wielkości karty kredytowej. Trzecia dyrektywa dotycząca praw jazdy, dyrektywa 2006/126/
WE z dnia 20 grudnia 2006 r., wprowadza ten format jako obowiązkowy dla wszystkich
praw jazdy wydawanych w Unii Europejskiej od dnia 19 stycznia 2013 r. Ponadto powinno
się zmienić format wszystkich aktualnie stosowanych praw jazdy na format karty kredytowej
w przypadku odnawiania dokumentu lub najpóźniej do 2033 r. Wszystkie nowe prawa jazdy
będą miały ograniczony okres ważności (w zależności od kraju od 10 do 15 lat na motocykle
i samochody osobowe oraz 5 lat na samochody ciężarowe i autobusy) i będą ważne na
całym terytorium Unii Europejskiej. Obecnie w całej UE występuje około 110 różnych
rodzajów prawa jazdy. Przewidywana harmonizacja powinna przyczynić się do realizacji trzech
celów: walka z oszustwami, zagwarantowanie swobodnego przemieszczania się oraz poprawa
bezpieczeństwa na drogach. Przykładowo turystyka w celu uzyskania prawa jazdy nie będzie
już możliwa, gdyż przewidziano, że każda osoba może być właścicielem wyłącznie jednego
prawa jazdy i należy odmówić wydania prawa jazdy, jeżeli uprawnienie wnioskodawcy do
kierowania pojazdem zostało przez inne państwo członkowskie ograniczone, odebrane czasowo
lub na stałe. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat wdrożenia tej dyrektywy, w tym jej
wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie wcześniej niż 19 stycznia 2018 r. Jeżeli chodzi
o zaświadczenie dla kierowców ciężarówek wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 484/2002
z dnia 1 marca 2002 r. oraz certyfikat kompetencji zawodowych, regulowany dyrektywą
2003/59/WE z dnia 15 lipca 2003 r., patrz poprzednia nota dotycząca transportu drogowego.
2. Rejestracja pojazdów
Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. (zmieniona dyrektywą 2003/127/
WE) harmonizuje dokumenty rejestracyjne pojazdów i upraszcza w ten sposób kontrolę
własności i przenoszenie własności między obywatelami dwóch państw członkowskich.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2411/98 z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie uznawania
w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających Państwo Członkowskie, w którym
zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy wprowadza obowiązek umieszczenia na
tablicy rejestracyjnej odblaskowej flagi europejskiej oraz znaku rozpoznawczego państwa
członkowskiego po lewej stronie tablicy rejestracyjnej. W sprawozdaniu z 2010 r.
w sprawie obywatelstwa Unii Europejskiej zatytułowanym „Usuwanie przeszkód w zakresie
wykonywania praw obywatelskich UE” Komisja wskazała problemy z zarejestrowaniem
pojazdów jako jedną z głównych przeszkód dla swobodnego przepływu towarów: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:PL:PDF. Zaproponowała
ona w związku z tym uproszczenie formalności związanych z rejestracją pojazdów w innym
państwie członkowskim, aby umożliwić przedsiębiorstwom, obywatelom oraz władzom
publicznym oszczędności rzędu min. 15 mld EUR. Po wejściu tego wniosku w życie osoby
spędzające przykładowo część roku w domu letniskowym w innym kraju Unii Europejskiej
nie będą zobowiązane do przerejestrowania swego samochodu, natomiast osoby zamieszkujące
w innym kraju na stałe będą miały na to sześć miesięcy.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:PL:PDF
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C. Harmonizacja socjalna
1. Czas pracy
Sektor transportu został wyłączony z dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r.
dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Dyrektywa 2002/15/WE z dnia
11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie
w zakresie transportu drogowego ma na celu określenie minimalnych wymogów dotyczących
organizacji czasu pracy, służących poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa osób kierujących
pojazdami. Zgodnie z przepisami dyrektywy średni tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin.
Może on jednak wynosić nawet 60 godzin, o ile średnia obliczona dla okresu 4 miesięcy
nie przekracza 48 godzin. W październiku 2008 r. Komisja przedstawiła propozycję zmiany
dyrektywy 2002/15/WE polegającą na wyłączeniu z jej zakresu kierowców rzeczywiście
pracujących na własny rachunek. Parlament Europejski sprzeciwia się takiemu wyłączeniu.
2. Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku ustalone w oparciu o europejskie przepisy
socjalne
Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, przerwy i minimalny dzienny
czas odpoczynku reguluje rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. Ma ono zastosowanie do
kierowców przewożących towary (pojazdy o masie powyżej 3,5 tony) lub podróżnych (pojazdy
do przewozu ponad 9 osób), rozporządzeniem tym wprowadzono częstsze przerwy oraz
poprawiono i uproszczono możliwości prowadzenia kontroli i nakładania kar. Rozporządzenie
(WE) nr 561/2006 zmieniło również rozporządzenie (EWG) 3821/85 z dnia 20 grudnia
1985 r., ostatecznie wprowadzając tachografy elektroniczne lub cyfrowe, które dzięki swej
niezawodności ułatwiają wykrywanie naruszeń europejskich przepisów socjalnych. Dyrektywa
2006/22/WE z dnia 15 marca 2006 r. określa minimalne warunki, jakie należy spełnić, aby
wprowadzić w życie wspomniane wymogi i określa minimalną liczbę kontroli (co najmniej 3 %
dni pracy kierowców w 2010 r.), które państwa członkowskie mają obowiązek przeprowadzić,
aby sprawdzić czy przestrzegane są zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw
i odpoczynku. Zastąpienie tachografów analogowych tachografami cyfrowymi umożliwi
stopniowo coraz sprawniejsze i dokładniejsze kontrolowanie większej ilości danych i z tego
względu państwa członkowskie będą w stanie prowadzić więcej kontroli.
Rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. należące do pakietu
drogowego (patrz nota 5.6.3, pkt 2c) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 561/2006, aby
ponownie wprowadzić w transporcie pasażerów tzw. zasadę 12 dni, która umożliwia
kierowcom przełożenie czasu odpoczynku tygodniowego na moment po upływie 12 kolejnych
dni (w zamian za pracę przez maksymalnie 6 kolejnych dni) w przypadku świadczenia
okazjonalnych usług międzynarodowego przewozu pasażerów (tzn. przewozu obejmującego
minimum jedną dobę w kraju innym niż kraj rozpoczęcia podróży). Ponadto odstępstwo
to powinno być możliwe tylko na bardzo rygorystycznych warunkach, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa drogowego i warunków pracy kierowców, w szczególności obowiązku
skorzystania z tygodniowego okresu odpoczynku bezpośrednio przed usługą i bezpośrednio po
niej. Do tego dochodzą inne warunki, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 r.: pojazd
powinien zostać wyposażony w tachograf cyfrowy, a w przypadku jazdy w godzinach 22.00 –
6.00 dany kierowca będzie mógł prowadzić pojazd przez maksymalnie 3 godziny, albo będzie
musiał zostać zmieniony przez kolegę.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.6.3.pdf
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W ramach swoich uprawnień prawodawczych Parlament poparł większość zgłaszanych
przez Komisję wniosków dotyczących harmonizacji, ale jednocześnie przedstawiał własne
propozycje.
— Podczas ostatniego przeglądu dyrektywy o eurowiniecie Parlament Europejski wzmocnił

jej aspekty środowiskowe. To, że począwszy od drugiego półrocza 2013 r. wysokość
opłat może obejmować koszty hałasu i zanieczyszczenia środowiska, możliwe jest dzięki
zdecydowanemu zaangażowaniu Komisji Transportu, choć stanowi absolutne minimum
dla wprowadzenia w transporcie drogowym zasady „zanieczyszczający płaci”.

— Osiągnąwszy znaczne rozszerzenie kontroli czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku,
Parlament Europejski opowiada się za skuteczną harmonizacją socjalną na poziomie
UE. W związku z tym Parlament zwrócił się do Komisji, aby do końca 2013 r.
dokonała ponownej analizy ram prawnych regulujących czas prowadzenia pojazdu i czas
odpoczynku w sektorze transportu towarów i pasażerów oraz aby zastosowanie i kontrola
zasad były lepiej zharmonizowane. Sprawozdanie to (COM(2014) 0222 final), przyjęte
dnia 14 kwietnia 2014 r., z jednej strony uwzględnia rozwój rynku, zaś z drugiej strony
opisuje wymiar socjalny drogowego transportu towarów. W sprawozdaniu tym zaleca się
m.in. poprawę skuteczności kontroli oraz rozwinięcie warunków zatrudnienia w zawodzie
kierowcy w celu zapobieżenia skutkom znacznych zmian, które będą odczuwalne w długiej
perspektywie czasowej, a mianowicie niedoboru kierowców (patrz również sekcja „Rola
Parlamentu Europejskiego” w nocie 5.7.3). Ponadto Parlament Europejski doprowadził
do tego, że od 2009 r. przepisy dyrektywy 2002/15 obowiązują również kierowców
pracujących na własny rachunek (ok. 20 %).

— Wreszcie dnia 15 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski odrzucił zmiany maksymalnych
wymiarów i wag zatwierdzonych w dyrektywie 96/53/WE, które zamierzała wprowadzić
władza wykonawcza. Zwrócił się on więc do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie
odpowiedniej oceny wpływu na duże pojazdy ciężarowe oraz o złożenie mu sprawozdania
w tej sprawie do 2016 r.

— W dniu 9 września 2015 r. Parlament Europejski, w rezolucji w sprawie wdrożenia białej
księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.: podsumowanie i dążenie w kierunku mobilności
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwrócił się do Komisji o przedstawienie
dodatkowych środków ustawodawczych w niektórych ww. dziedzinach (patrz wyniki).
Zażądał w szczególności zmiany trzeciej dyrektywy w sprawie praw jazdy (dyrektywa
2006/126/WE) w celu zaostrzenia wymogów w zakresie wydawania praw jazdy oraz
szkolenia kierowców, przeglądu dyrektywy (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zmieniającej dyrektywę 96/53/WE w sprawie wymiarów i wag pojazdów drogowych
w ruchu krajowym lub międzynarodowym.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=pl
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=pl
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