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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego 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 

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0276), 

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 

Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0196/2017), 

– uwzględniając art. 78c Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej (A8-0200/2018), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Stosowanie podatków od pojazdów 

silnikowych stanowi koszt, który sektor 

musi jak dotąd ponosić niezależnie od 

okoliczności, nawet w przypadku 

zniesienia przez państwa członkowskie 

opłat za przejazd. Dlatego też podatki od 

(4) Stosowanie podatków od pojazdów 

silnikowych stanowi koszt, który sektor, a 

w szczególności MŚP, musi jak dotąd 

ponosić niezależnie od okoliczności, nawet 

w przypadku zniesienia przez państwa 

członkowskie opłat za przejazd. Dlatego 
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pojazdów mogą stanowić przeszkodę we 

wprowadzaniu opłat za przejazd. 

też podatki od pojazdów mogą stanowić 

przeszkodę we wprowadzaniu opłat za 

przejazd. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W związku z tym państwom 

członkowskim należy dać więcej swobody 

w obniżaniu podatków od pojazdów, 

zwłaszcza poprzez obniżenie minimalnych 

poziomów określonych w dyrektywie 

1999/62/WE. Aby zminimalizować ryzyko 

zakłóceń konkurencji między 

przedsiębiorstwami transportowymi z 

siedzibą w różnych państwach 

członkowskich, takie obniżenie należy 

wprowadzać stopniowo. 

(5) Mając na uwadze formę 

pobierania opłat za użytkowanie dróg 

uzależnionych od przebytej odległości, a 

także aby zminimalizować ryzyko 

zakłóceń konkurencji między 

przedsiębiorstwami transportowymi z 

siedzibą w różnych państwach 

członkowskich oraz ewentualne 

obciążenie administracyjne, państwa 

członkowskie powinny mieć większą 

swobodę w zakresie obniżania wysokości 

opodatkowania pojazdów, mianowicie w 

drodze obniżenia wartości minimalnych 

określonych w dyrektywie 1999/62/WE. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do znoszenia wszelkich 

sprzecznych ze sobą bodźców 

podatkowych, które zniechęcają do 

mobilności niskoemisyjnej i służą 

dofinansowaniu pojazdów niewydajnych i 

powodujących zanieczyszczenia, takich 

jak samochody firmowe z silnikiem diesla. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Aby zapewnić państwom 

członkowskim większą swobodę w kwestii 

obniżania stawek opodatkowania 

pojazdów w celu wsparcia wprowadzania 

opłat za przejazd uzależnionych od 

przebytej odległości oraz aby uniknąć 

ewentualnych obciążeń 

administracyjnych, minimalne stawki 

opodatkowania należy obniżyć 

jednostopniowo od dnia 1 stycznia 2024 r., 

co zapewni państwom członkowskim 

największą elastyczność w podejmowaniu 

decyzji o poziomie redukcji i tempie ich 

wprowadzania.  

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) w art. 6 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „4a. Stopniowe obniżanie podatku od 

pojazdów stosowane przez państwo 

członkowskie jest w pełni 

rekompensowane dodatkowymi 

dochodami pochodzącymi z systemu 

celnego tego państwa. Do dnia 1 stycznia 

2024 r. wszystkie państwa członkowskie 

wdrażają system celny zgodnie z niniejszą 

dyrektywą.” 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – akapit 1 – litera a 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tytuł 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela A: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DO DNIA 

31 GRUDNIA [...] r.” [insert year of entry 

into force of this Directive]; 

Tabela A: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DO DNIA 

31 GRUDNIA 2023 r. 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności proponuje się 

jednostopniowe obniżenie minimalnych stawek opodatkowania od dnia 1 stycznia 2024 r., 

zamiast stopniowo obniżać je na pięciu etapach, co zaproponowała Komisja. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – Tabela B 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Tabela B: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA [...] r. [insert the year 

following the year of entry into force of 

this directive] 

skreśla się 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności proponuje się 

jednostopniowe obniżenie minimalnych stawek opodatkowania od dnia 1 stycznia 2024 r., 

zamiast stopniowo obniżać je na pięciu etapach, co zaproponowała Komisja. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela C 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela C: MINIMALNE STAWKI skreśla się 
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PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA [...] r. [insert the second 

year following the entry into force of this 

directive] 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności proponuje się 

jednostopniowe obniżenie minimalnych stawek opodatkowania od dnia 1 stycznia 2024 r., 

zamiast stopniowo obniżać je na pięciu etapach, co zaproponowała Komisja. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela D 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela D: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA [...] r. [insert the third year 

following the entry into force of this 

directive] 

skreśla się 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności proponuje się 

jednostopniowe obniżenie minimalnych stawek opodatkowania od dnia 1 stycznia 2024 r., 

zamiast stopniowo obniżać je na pięciu etapach, co zaproponowała Komisja. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela E 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela E: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA [...] r. [insert the fourth year 

skreśla się 
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following the entry into force of this 

directive] 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności proponuje się 

jednostopniowe obniżenie minimalnych stawek opodatkowania od dnia 1 stycznia 2024 r., 

zamiast stopniowo obniżać je na pięciu etapach, co zaproponowała Komisja. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela F – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela F: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA [...] r. [insert the fifth year 

following the entry into force of this 

directive] 

Tabela F: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA 2024 r. 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia państwom członkowskim większej elastyczności proponuje się 

jednostopniowe obniżenie minimalnych stawek opodatkowania od dnia 1 stycznia 2024 r., 

zamiast stopniowo obniżać je na pięciu etapach, co zaproponowała Komisja. 
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UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji  

Celem wniosku Komisji jest znalezienie rozwiązania niektórych trudności, z jakimi boryka 

się transport drogowy, a mianowicie kwestii społeczno-gospodarczych lub środowiskowych, 

takich jak zanieczyszczenie powietrza, hałas i zagęszczenie ruchu drogowego, przy 

jednoczesnym uznaniu znaczenia transportu drogowego dla rynku wewnętrznego. Komisja 

uważa, że wprowadzenie opłat za przejazd uzależnionych od przebytej odległości może 

pomóc zachęcić do prowadzenia ekologiczniejszych i skuteczniejszych operacji 

transportowych z korzyścią dla użytkowników dróg, a także pomoże w finansowaniu 

niezbędnej infrastruktury. Dyrektywa w sprawie eurowiniety (1999/62/WE) zawiera już 

szczegółowe ramy prawne dla pobierania opłat od pojazdów ciężarowych, określono w niej 

minimalny poziom podatku od pojazdów dla pojazdów ciężarowych w uzupełnieniu 

szczegółowych zasad pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury.  

Komisja jest zdania, że podatki od pojazdów nie odzwierciedlają żadnego szczególnego 

sposobu korzystania z odnośnej infrastruktury i w związku z tym nie są one skutecznym 

narzędziem zachęcania do ekologiczniejszych operacji transportowych i zmniejszania 

zagęszczenia ruchu drogowego. Z drugiej strony Komisja uważa, że opłaty, które są 

bezpośrednio powiązane z faktycznym użytkowaniem dróg, mogą z większym 

prawdopodobieństwem służyć osiąganiu tych celów.  

We wniosku uznaje się, że opodatkowanie pojazdów może stanowić koszt dla sektora 

transportu, bez względu na to, czy dane państwo członkowskie postanowi nałożyć podatek, 

czy też nie. Zatem zaleca się w nim zapewnienie państwom członkowskim więcej możliwości 

obniżenia stawek podatków od pojazdów ciężarowych poniżej poziomów minimalnych 

określonych w dyrektywie 1999/62/WE.  

Stanowisko sprawozdawczyni 

Sprawozdawczyni zasadniczo z zadowoleniem odnosi się do wniosku Komisji i popiera go 

jako ulepszenie dyrektywy 1999/62/WE oraz zgadza się z jego celem. 

Zgadza się ona, że system opłat za przejazd uzależnionych od pokonanej odległości może 

mieć ogromne znaczenie pod względem sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego 

zachęcania do ekologiczniejszych operacji transportowych, jest jednak zdania, że w kwestii 

wprowadzania takiego środka wniosek powinien uwzględniać specyficzne uwarunkowania 

krajowe i zapewniać większą elastyczność w zakresie przyjmowania i wdrażania go w 

poszczególnych państwach członkowskich.  

Dotyczy to również do redukcji opodatkowania pojazdów. Sprawozdawczyni jest zdania, że 

przy wprowadzeniu opłat drogowych w oparciu o pokonaną odległość ważne jest również 

obniżenie stawki opodatkowania pojazdów ciężarowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

możliwości powstania kosztów dodatkowych stanowiących obciążenie dla sektora transportu, 

a w szczególności dla MŚP. W tym kontekście sprawozdawczyni w pełni popiera obniżenie 

stawki podatku do zera w ciągu pięciu lat. Uważa jednak, że ważne jest uproszczenie 

proponowanej elastyczności, aby nie stanowiła ona obciążenia administracyjnego dla państw 

członkowskich.  
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26.4.2018 

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ 

dla Komisji Transportu i Turystyki 

w sprawie wniosku dotyczącego 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 

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Markus Ferber 

 

 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

I – Kontekst wniosku 

W dniu 31 maja 2017 r. Komisja ogłosiła długoterminową strategię modernizacji 

europejskich sieci transportowych zatytułowaną „Europa w ruchu”. Zaproponowano w niej 

szereg inicjatyw, które mają wspierać przejście na czystą energię, sprawiedliwsze ustalanie 

opłat drogowych, ograniczenie zatorów komunikacyjnych i korzystanie z postępów w 

dziedzinie transformacji cyfrowej. Wydajny i niezawodny system transportowy ma 

zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i jest jednym z 

kluczowych sektorów gospodarki. 

Proponowana dyrektywa Rady ma na celu zapewnienie państwom członkowskim możliwości 

zmniejszenia minimalnych stawek podatku od pojazdów ciężarowych w celu stopniowego 

wycofania rocznych podatków od pojazdów.  

Z natury rzeczy roczne podatki od pojazdów są płatnościami powiązanymi z faktem, że 

pojazd jest zarejestrowany na podatnika przez określony czas, i jako takie nie odzwierciedlają 

żadnego szczególnego sposobu korzystania z infrastruktury.  

W związku z tym proponowana dyrektywa przewiduje stopniowe zastąpienie opodatkowania 

pojazdów ciężarowych opłatami za przejazd i opłatami za korzystanie z infrastruktury. 

Oprócz tej propozycji, wnioskuje się także o stosowanie opłat za przejazd, czyli opłat 

drogowych powiązanych z przebytą odległością. Zniesienie rocznych podatków od pojazdów 

powinno ułatwić przejście na system opłat drogowych opartych na przebytej odległości, który 

będzie skuteczniej zachęcać do zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i emisji. 

Stopniowe zmniejszanie opodatkowania pojazdów będzie polegało na zmianie minimalnych 

stawek określonych w dyrektywie 1999/62/WE, która to zmiana będzie realizowana w pięciu 
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etapach w ciągu pięciu kolejnych lat. Stopniowe obniżanie minimalnych stawek ma 

zminimalizować ryzyko zakłóceń konkurencji między przedsiębiorstwami transportowymi 

mającymi siedzibę w różnych państwach członkowskich.  

Z przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków wynika, że możliwość obniżenia podatku 

od pojazdów pozwoliłaby zmniejszyć obciążenie dla przewoźników o 2 mld EUR rocznie, 

natomiast wprowadzenie opłat uzależnionych od przebytej odległości mogłoby przynieść 

dodatkowy dochód w wysokości 10 mld EUR rocznie. 

II – Stanowisko sprawozdawcy 

Sprawozdawca popiera cele proponowanej dyrektywy Rady zakładające stopniowe wycofanie 

rocznych podatków od pojazdów oraz ułatwienie przejścia na system opłat uzależnionych od 

przebytej odległości, który miałby na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i 

zanieczyszczenia powietrza. Proponowane zmiany pozwolą dopilnować, aby systemy opłat 

drogowych w większym stopniu odpowiadały zasadom „zanieczyszczający płaci” i 

„użytkownik płaci”. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja proponuje 

unikać podwójnego opodatkowania przez zastąpienie opodatkowania systemem pobierania 

opłat uzależnionych od przebytej odległości do 2024 r. 

Sprawozdawca wyraża jednak obawy w związku ze stopniowym wycofywaniem 

minimalnych stawek w ciągu pięciu lat. Zgodnie z aktualnymi wnioskami minimalne stawki 

będą stopniowo redukowane o 20 % w stosunku do ich dotychczasowego poziomu przez pięć 

kolejnych lat do momentu, w którym wyniosą zero. W rezultacie każde państwo 

członkowskie, które zdecyduje się na stopniowe wycofywanie minimalnych stawek tak 

szybko, jak proponowana dyrektywa Rady to umożliwia, będzie musiało każdego roku przez 

pięć lat wprowadzać nowe stawki, co pociągnie za sobą znaczne koszty administracyjne dla 

organów krajowych oraz zwiększy obciążenie w sektorze transportu. 

W związku z tym sprawozdawca proponuje zmianę wniosku dotyczącego dyrektywy Rady, 

aby zapewnić większą elastyczność, jeżeli chodzi o stopniowe wycofywanie minimalnych 

stawek, która umożliwiłaby państwom członkowskim wprowadzenie w mniejszej liczbie 

etapów większych obniżek minimalnych stawek. 

Biorąc pod uwagę, że proponowana dyrektywa wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji 

(opodatkowanie) Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), sprawozdawca zwraca się do 

Komisji Transportu i Turystyki o przyjęcie w niezmienionej postaci poprawek komisji 

ECON. 

POPRAWKI 

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W związku z tym państwom 

członkowskim należy dać więcej swobody 

w obniżaniu podatków od pojazdów, 

zwłaszcza poprzez obniżenie minimalnych 

poziomów określonych w dyrektywie 

1999/62/WE. Aby zminimalizować ryzyko 

zakłóceń konkurencji między 

przedsiębiorstwami transportowymi z 

siedzibą w różnych państwach 

członkowskich, takie obniżenie należy 

wprowadzać stopniowo. 

(5) W związku z tym państwom 

członkowskim należy dać więcej swobody 

w obniżaniu podatków od pojazdów, 

zwłaszcza poprzez obniżenie minimalnych 

poziomów określonych w dyrektywie 

1999/62/WE. Jednak przejście od 

podatków od pojazdów do ceł w każdym 

państwie członkowskim nie może 

oznaczać utraty dochodów. Stopniowe 

obniżanie podatku od pojazdów stosowane 

przez państwo członkowskie powinno być 

w pełni rekompensowane dodatkowymi 

dochodami pochodzącymi z systemu 

celnego tego państwa. Do dnia 1 stycznia 

2024 r. wszystkie państwa członkowskie 

powinny wdrożyć system celny zgodnie z 

niniejszą dyrektywą. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) w art. 6 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „4 a. Stopniowe obniżanie podatku od 

pojazdów stosowane przez państwo 

członkowskie jest w pełni 

rekompensowane dodatkowymi 

dochodami pochodzącymi z systemu 

celnego tego państwa. Do dnia 1 stycznia 

2024 r. wszystkie państwa członkowskie 

powinny wdrożyć system celny zgodnie z 

niniejszą dyrektywą.” 

 



 

PE615.498v02-00 16/21 RR\1155232PL.docx 

PL 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – akapit 1 – litera a 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela A – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Tabela A: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DO DNIA 

31 GRUDNIA [...] r.” [insert year of entry 

into force of this Directive];  

„Tabela A: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH DO DNIA 

31 GRUDNIA 2018 r. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela B 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela C 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela D 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela E 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – akapit 1 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik I – tabela F – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela F: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA [...] r. [insert the fifth year 

following the entry into force of this 

directive] 

Tabela F: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA 2024 r. 
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