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Georg Mayer 
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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 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W komunikacie w sprawie 

europejskiej strategii na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej14 Komisja zapowiedziała, 

że zaproponuje przegląd dyrektywy w 

sprawie pobierania opłat za pojazdy 

ciężarowe, aby umożliwić pobieranie opłat 

również w oparciu o zróżnicowanie 

poziomów emisji dwutlenku węgla, oraz 

rozszerzenie niektórych zasad określonych 

w tej dyrektywie na autobusy i autokary, a 

także samochody osobowe i dostawcze. 

(2) W komunikacie w sprawie 

europejskiej strategii na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej14 Komisja zapowiedziała, 

że zaproponuje przegląd dyrektywy w 

sprawie pobierania opłat za pojazdy 

ciężarowe, aby umożliwić pobieranie opłat 

również w oparciu o zróżnicowanie 

poziomów emisji dwutlenku węgla. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 
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Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Wszystkie pojazdy ciężkie mają 

znaczny wpływ na infrastrukturę drogową 

i przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza, pojazdy lekkie zaś są źródłem 

większości negatywnych skutków 

środowiskowych i społecznych związanych 

z emisjami z transportu drogowego i 

zatorami komunikacyjnymi. W interesie 

równego traktowania i uczciwej 

konkurencji należy zapewnić, aby pojazdy 

dotychczas nieobjęte ramami określonymi 

w dyrektywie 1999/62/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady15 zostały 

uwzględnione w tych ramach w 

odniesieniu do opłat za przejazd i opłat za 

korzystanie z infrastruktury. Należy zatem 

rozszerzyć zakres tej dyrektywy na pojazdy 

ciężkie inne niż te przeznaczone do 

przewozu towarów oraz na pojazdy lekkie, 

w tym samochody osobowe. 

skreśla się 

_________________  

15 Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 

1999 r. w sprawie pobierania opłat za 

użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz.U. L 187 z 20.7.1999, s. 42). 
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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 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Uzależnione od czasu opłaty za 

korzystanie z infrastruktury z natury 

rzeczy nie odzwierciedlają dokładnie 

rzeczywistych kosztów infrastruktury i z 

podobnych powodów nie są skuteczne pod 

względem zachęcania do bardziej 

ekologicznego i wydajniejszego 

funkcjonowania lub zmniejszenia zatorów 

komunikacyjnych. Należy je zatem 

stopniowo zastępować opłatami 

uzależnionymi od przebytej odległości, 

które są sprawiedliwsze, wydajniejsze i 

skuteczniejsze. 

skreśla się 

Or. en 
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Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pojazdy lekkie są źródłem dwóch 

trzecich negatywnych skutków 

środowiskowych i zdrowotnych ruchu 

drogowego. Ważne jest zatem zachęcanie 

do wykorzystywania najbardziej 

ekologicznych i najbardziej 

paliwooszczędnych pojazdów poprzez 

zróżnicowanie opłat drogowych oparte na 

współczynnikach zgodności określonych w 

rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/42718, 

rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/64619 

oraz rozporządzeniu Komisji (UE) 

2017/xxx20. 

skreśla się 

_________________  

18 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/427 

z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w 

odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z lekkich pojazdów 

pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 

(Dz.U. L 82 z 31.3.2016, s. 1–98). 

 

19 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/646 

z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w 

odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z lekkich pojazdów 

pasażerskich i użytkowych (Euro 6) 

(Dz.U. L 109 z 26.4.2016, s. 1–22). 

 

20   
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Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zatory komunikacyjne, do których 

wszystkie pojazdy przyczyniają się w 

różnych proporcjach, stanowią koszt w 

wysokości około 1 % PKB. Znaczną część 

tych kosztów można przypisać 

międzymiastowym zatorom 

komunikacyjnym. Należy zatem zezwolić 

na wprowadzanie szczególnej opłaty z 

tytułu zatorów komunikacyjnych, pod 

warunkiem jej stosowania w odniesieniu 

do wszystkich kategorii pojazdów. Aby 

opłata była skuteczna i proporcjonalna, 

należy ją obliczać na podstawie 

krańcowych kosztów zatorów 

komunikacyjnych i różnicować zależnie 

od położenia, czasu i kategorii. W celu 

maksymalizacji pozytywnego wpływu opłat 

z tytułu zatorów komunikacyjnych, 

odnośne wpływy należy przeznaczyć ma 

projekty ukierunkowane na źródła 

problemu. 

skreśla się 

Or. en 



 

AM\1166455PL.docx  PE624.159v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0202/147 

Poprawka  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

w imieniu grupy ENF 

 

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 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Opłaty z tytułu zatorów 

komunikacyjnych powinny w 

proporcjonalny sposób odzwierciedlać 

bezpośrednio rzeczywiste koszty wpływu 

każdego pojazdu na innych użytkowników 

drogi i pośrednio na społeczeństwo jako 

całość. Aby uniknąć sytuacji, w której 

nieproporcjonalnie utrudniają one 

swobodny przepływ osób i towarów, należy 

je ograniczyć do konkretnych kwot 

odzwierciedlających krańcowy koszt 

zatorów komunikacyjnych w warunkach 

bliskich granicy przepustowości drogi, 

czyli w sytuacji, gdy natężenie ruchu 

drogowego zbliża się do maksimum 

przepustowości. 

skreśla się 

Or. en 
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Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Opłaty drogowe mogą uruchomić 

środki, które przyczyniają się do 

finansowania utrzymania dróg i rozwoju 

wysokiej jakości infrastruktury 

transportowej. Należy zatem zachęcać 

państwa członkowskie do odpowiedniego 

wykorzystywania wpływów z opłat za 

użytkowanie dróg i w tym celu wymagać 

od nich właściwego składania sprawozdań 

w sprawie wykorzystania takich wpływów. 

Powinno to w szczególności pomóc w 

określeniu potencjalnych luk w 

finansowaniu i w zwiększeniu społecznej 

akceptacji dla opłat drogowych. 

(19) Opłaty drogowe mogą uruchomić 

środki, które przyczyniają się do 

finansowania utrzymania dróg i rozwoju 

wysokiej jakości infrastruktury 

transportowej. Państwa członkowskie 

powinny zatem odpowiednio 

wykorzystywać wpływy z opłat za 

użytkowanie dróg i, w tym celu, należy 

wymagać od nich właściwego składania 

sprawozdań w sprawie wykorzystania 

takich wpływów. Wpływy z opłat za 

przejazd mają być inwestowane w 

utrzymanie infrastruktury transportowej. 

Powinno to w szczególności pomóc w 

określeniu potencjalnych luk w 

finansowaniu i w zwiększeniu społecznej 

akceptacji dla opłat drogowych. 

Or. en 
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Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Ponieważ celu niniejszej 

dyrektywy, polegającego w szczególności 

na zapewnieniu, aby krajowe systemy 

naliczania opłat stosowanych do pojazdów 

innych niż ciężarowe były stosowane w 

obrębie spójnych ram, zapewniających 

równe traktowanie w obrębie Unii, nie 

można osiągnąć w sposób wystarczający 

na poziomie państwa członkowskiego, 

natomiast ze względu na transgraniczny 

charakter transportu drogowego i kwestii, 

które mają być uregulowane w niniejszej 

dyrektywie, możliwe jest ich lepsze 

osiągnięcie na poziomie Unii, może ona 

podjąć działania zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w 

tym artykule niniejsza dyrektywa nie 

wykracza poza to, co jest konieczne dla 

osiągnięcia tego celu. 

skreśla się 

Or. en 

 


