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\17.10.2018 A8-0202/133 

Poprawka  133 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie infrastruktury drogowej przez 

pojazdy”; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie infrastruktury drogowej przez 

pojazdy oraz za internalizację kosztów 

zewnętrznych; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana tytułu oddaje w pełniejszy sposób kwestie ujęte w proponowanych przepisach. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Poprawka  134 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) ulepszeń istniejącej infrastruktury 

mostów i tuneli w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wykorzystanie dochodów do poprawy bezpieczeństwa istniejących tuneli i mostów przyczyni 

się do uniknięcia większych inwestycji w razie zbyt późnego podjęcia działania. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Poprawka  135 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) »opłata z tytułu kosztów 

zewnętrznych« oznacza opłatę pobieraną w 

celu odzyskania kosztów ponoszonych w 

danym państwie członkowskim i 

związanych z zanieczyszczeniem 

powietrza lub zanieczyszczeniem hałasem 

spowodowanymi ruchem drogowym bądź 

obydwoma tymi rodzajami zanieczyszczeń; 

8) »opłata z tytułu kosztów 

zewnętrznych« oznacza opłatę pobieraną w 

celu odzyskania kosztów ponoszonych w 

danym państwie członkowskim i 

związanych z zanieczyszczeniem 

powietrza lub zanieczyszczeniem hałasem 

spowodowanymi ruchem drogowym bądź 

obydwoma tymi rodzajami zanieczyszczeń, 

a także ze zmianą klimatu i wypadkami; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponieważ większość kosztów zewnętrznych ruchu drogowego jest spowodowana zmianą 

klimatu i wypadkami, należy uwzględnić te dwie przyczyny w definicji. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Poprawka  136 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a) »koszty związane ze zmianą 

klimatu spowodowaną ruchem 

drogowym« oznaczają koszty szkód 

wynikających ze zmiany klimatu, np. 

ekstremalnych warunków pogodowych, a 

także środki mające na celu zmniejszenie 

szkód wynikających ze zmiany klimatu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja ta jest konieczna, jak opisano w poprawce dotyczącej definicji w pkt 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Poprawka  137 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12b) »koszt wypadku« oznacza koszt 

ofiar śmiertelnych i ciężkich obrażeń ciała 

spowodowanych w wypadkach 

drogowych, które nie są objęte 

ubezpieczeniem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Te koszty wypadków stanowią istotną część kosztów zewnętrznych i w związku z tym należy je 

zdefiniować. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Poprawka  138 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 c – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych powiązane z 

zanieczyszczeniem powietrza nie mają 

zastosowania do pojazdów ciężkich, które 

spełniają najsurowsze normy emisji 

EURO. 

skreśla się 

Stosowanie przepisów akapitu pierwszego 

ustaje po czterech latach od daty 

rozpoczęcia obowiązywania przepisów 

wprowadzających te normy. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nawet najbardziej rygorystyczne normy emisji EURO powodują koszty zewnętrzne związane z 

emisją gazów cieplarnianych, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza i wypadkami. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Poprawka  139 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 g – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W ciągu jednego roku od ogłoszenia przez 

siebie oficjalnych danych dotyczących 

wartości emisji CO2 zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) .../…*****, 

Komisja przyjmuje akt delegowany 

zgodnie z art. 9e w celu określenia 
wartości odniesienia emisji CO2 wraz z 

odpowiednią klasyfikacją odnośnych 

pojazdów ciężkich. 

W ciągu jednego roku od ogłoszenia przez 

siebie oficjalnych danych dotyczących 

wartości emisji CO2 zgodnie z 

rozporządzeniem (UE).../…*****, 

Komisja w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej proponuje określenie 
wartości odniesienia emisji CO2 wraz z 

odpowiednią klasyfikacją odnośnych 

pojazdów, uwzględniając środki mające 

na celu zmniejszenie szkód 

spowodowanych zmianą klimatu, a także 

koszty spowodowane samą zmianą 

klimatu, np. ekstremalnymi warunkami 

pogodowymi, jak również technologii 

ograniczania emisji 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ten aspekt eksternalizacji zewnętrznych kosztów zmiany klimatu jest decyzją o dużym 

znaczeniu politycznym, w związku z czym musi zostać podjęta w drodze zwykłej procedury. 

Należy uwzględnić różne aspekty przyczyniające się do tych kosztów. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Poprawka  140 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł  7 g – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jednocześnie, w ramach tej samej 

procedury, jak w przypadku emisji CO2, o 

której mowa w niniejszym artykule, 

Komisja proponuje określenie wartości 

odniesienia dla wypadków drogowych, 

uwzględniając ofiary śmiertelne i ciężkie 

obrażenia ciała. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Poprawka  141 

Michael Cramer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – littera b, c  i ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) w art. 7i wprowadza się 

następujące zmiany: 

skreśla się 

a) w ust. 2 lit. b) i c) otrzymują 

brzmienie: 

 

„b) takie zniżki lub ulgi 

odzwierciedlają rzeczywiste oszczędności 

kosztów administracyjnych traktowania 

częstych użytkowników w porównaniu z 

okazjonalnymi użytkownikami; 

 

c) takie zniżki lub ulgi nie 

przekraczają 13 % opłaty 

infrastrukturalnej uiszczanej za 

równorzędne pojazdy niepodlegające 

zniżce lub uldze.”; 

 

b) w ust. 3 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

„3. Z zastrzeżeniem warunków 

określonych w art. 7g ust. 1 lit. b) oraz w 

ust. 5 stawki opłat za przejazd mogą w 

przypadku konkretnych projektów o 

zasadniczym znaczeniu europejskim, 

określonych w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, 

podlegać innym formom różnicowania w 

celu zapewnienia komercyjnej 

rentowności takich projektów, jeżeli 

wystawione są one na bezpośrednią 
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konkurencję ze strony innych rodzajów 

transportu. Wynikająca z tego struktura 

opłat jest liniowa, proporcjonalna, 

udostępniana publicznie i obowiązuje 

wszystkich użytkowników na równych 

warunkach oraz nie prowadzi do 

przenoszenia dodatkowych kosztów na 

pozostałych użytkowników w postaci 

wyższych opłat za przejazd. ’; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tekst zaproponowany przez Komisję osłabia skuteczność dyrektywy. 

 

 


