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17.10.2018 A8-0202/160 

Poprawka  160 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Od dnia [data wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy] r. państwa 

członkowskie nie wprowadzają opłat za 

korzystanie z infrastruktury dla pojazdów 

lekkich. Opłaty za korzystanie z 

infrastruktury wprowadzone przed tą datą 

znosi się do dnia 31 grudnia 2027 r. 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Poprawka  161 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku stosowania opłat za 

korzystanie z infrastruktury w odniesieniu 

do pojazdów osobowych korzystanie z 

infrastruktury jest możliwe przez co 

najmniej następujący okres: 10 dni, 

miesiąc lub dwa miesiące bądź oba te 

okresy oraz rok. Stawka dwumiesięczna 

nie przekracza 30 % stawki rocznej, 

stawka miesięczna nie przekracza 18 % 

stawki rocznej, a stawka 10-dniowa nie 

przekracza 8 % stawki rocznej. 

skreśla się 

Państwa członkowskie mogą również 

umożliwić korzystanie z infrastruktury 

przez inne okresy. W takich przypadkach 

państwa członkowskie stosują stawki 

zgodnie z zasadą równego traktowania 

użytkowników, biorąc pod uwagę 

wszystkie odnośne czynniki, w 

szczególności stawkę roczną i stawki 

stosowane za inne okresy, o których mowa 

w akapicie pierwszym, istniejące sposoby 

użytkowania oraz koszty administracyjne. 

 

W odniesieniu do systemów opłat za 

korzystanie z infrastruktury przyjętych 

przed dniem 31 maja 2017 r. państwa 

członkowskie mogą utrzymać stawki 

wyższe niż limity określone w akapicie 

pierwszym, które obowiązywały przed tą 
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datą, i odpowiadające im wyższe stawki w 

odniesieniu do innych okresów 

użytkowania, zgodnie z zasadą równego 

traktowania. Z chwilą wejścia w życie 

znacząco zmienionego naliczania opłat za 

korzystanie z infrastruktury lub opłat za 

przejazd, a najpóźniej od dnia 1 stycznia 

2024 r., muszą one jednak przestrzegać 

ograniczeń określonych w akapitach 

pierwszym oraz drugim. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Poprawka  162 

Georg Mayer 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli chodzi o mikrobusy i 

samochody dostawcze, państwa 

członkowskie muszą przestrzegać 

przepisów ust. 2 lub 3. Najpóźniej od dnia 

1 stycznia 2024 r. państwa członkowskie 

ustanawiają jednak opłaty za korzystanie z 

infrastruktury dla mikrobusów i 

samochodów dostawczych na poziomie 

wyższym niż dla samochodów 

osobowych.”; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Poprawka  163 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7da 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) dodaje się art. 7da w brzmieniu: skreśla się 

„  

1. Państwo członkowskie może, 

zgodnie z wymogami określonymi w 

załączniku V, wprowadzić opłatę z tytułu 

zatorów komunikacyjnych na dowolnym 

odcinku swojej sieci drogowej, na której 

występują zatory komunikacyjne. Opłata z 

tytułu zatorów komunikacyjnych może być 

stosowana wyłącznie na tych odcinkach 

dróg, które są stale przeciążone i 

wyłącznie w okresach, gdy z reguły są one 

zatłoczone. 

 

2. Państwa członkowskie określają 

odcinki dróg i okresy, o których mowa w 

ust. 1, w oparciu o obiektywne kryteria 

związane z poziomem narażenia dróg i ich 

otoczenia na zatory komunikacyjne, takie 

jak przeciętne opóźnienia lub średnia 

długość kolejek. 

 

3. Opłatę z tytułu zatorów 

komunikacyjnych nałożona na dowolnym 

odcinku sieci drogowej stosuje się w 

sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu 

do wszystkich kategorii pojazdów, zgodnie 

ze znormalizowanymi współczynnikami 

równoważności określonymi w załączniku 
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V. 

4. Opłata z tytułu zatorów 

komunikacyjnych odzwierciedla koszty 

spowodowane przez pojazd wobec innych 

użytkowników dróg oraz pośrednio wobec 

społeczeństwa, ale nie może przekraczać 

maksymalnych dopuszczalnych poziomów 

określonych w załączniku VI dla każdego 

określonego rodzaju drogi. 

 

5. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy monitorowania 

wpływu opłat z tytułu zatorów 

komunikacyjnych oraz przeglądu ich 

poziomu. Państwa członkowskie dokonują 

przeglądu poziomu opłat regularnie, co 

najmniej co trzy lata, aby zapewnić, że 

opłaty te nie są wyższe niż koszty zatorów 

komunikacyjnych występujących w tym 

państwie członkowskim i zostały uzyskane 

na tych odcinkach dróg, które są objęte 

opłatą z tytułu zatorów 

komunikacyjnych.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Poprawka  164 

Georg Mayer 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7f – ustęp 1a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. W przypadku nowych projektów 

transgranicznych dopłatę można 

zastosować jedynie za zgodą wszystkich 

państw członkowskich zaangażowanych w 

taki projekt. 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Poprawka  165 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7ga 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) dodaje się art. 7ga w brzmieniu:  skreśla się 

„Artykuł 7ga  

1. W odniesieniu do pojazdów 

lekkich do dnia 31 grudnia 2021 r. 

państwa członkowskie mogą różnicować 

opłaty za przejazd i opłaty za korzystanie z 

infrastruktury w zależności od 

ekologiczności pojazdu. 

 

2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. państwa 

członkowskie różnicują opłaty za przejazd, 

a w przypadku opłat za korzystanie z 

infrastruktury przynajmniej opłaty roczne, 

zależnie od emisji CO2 i zanieczyszczeń z 

pojazdów zgodnie z przepisami 

określonymi w załączniku VII. 

 

3. Jeżeli w przypadku kontroli 

kierowca lub, w stosownym przypadku, 

przewoźnik nie jest w stanie przedstawić 

dokumentów pojazdu koniecznych do 

ustalenia klasy emisji tego pojazdu 

(Świadectwo zgodności, CoC), zgodnie z 

rozporządzeniem Komisji (UE) .../...*****, 

państwa członkowskie mogą zastosować 

opłatę za przejazd lub roczną opłatę za 

korzystanie z infrastruktury na 

najwyższym możliwym poziomie. 

 

4. Komisja posiada uprawnienia do 

przyjęcia, zgodnie z art. 9e, aktów 

 



 

AM\1166471PL.docx  PE624.159v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

delegowanych zmieniających załącznik 

VII w celu dostosowania zróżnicowania 

określonego w tym załączniku go do 

postępu technicznego. 

_____________ 

****** Rozporządzenie Komisji (UE) 

2017/xxx z dnia xxx r. uzupełniające 

rozporządzenie (WE) nr 715/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie homologacji typu pojazdów 

silnikowych w odniesieniu do emisji 

zanieczyszczeń pochodzących z lekkich 

pojazdów pasażerskich i użytkowych 

(Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu 

do informacji dotyczących naprawy i 

utrzymania pojazdów, zmieniające 

dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 692/2008 rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 1230/2012 i odwołujące 

rozporządzenie (WE) nr 692/2008 (Dz.U. 

L xxx) i dyrektywę 2007/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

września 2007 r. ustanawiającą ramy dla 

homologacji pojazdów silnikowych i ich 

przyczep oraz układów, części i 

oddzielnych zespołów technicznych 

przeznaczonych do tych pojazdów 

(„dyrektywę ramową”)) (Dz.U. L 263 z 

9.10.2007, s. 1.).”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Poprawka  166 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7j – ustęp 4 – zdanie pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje 

brzmienie: 

skreśla się 

„W przypadkach, w których jest to 

możliwe z ekonomicznego punktu 

widzenia, państwa członkowskie 

nakładają i pobierają opłaty z tytułu 

kosztów zewnętrznych oraz opłaty z tytułu 

zatorów komunikacyjnych za pomocą 

elektronicznego systemu, który spełnia 

wymogi art. 2 ust. 1 dyrektywy 

2004/52/WE.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Poprawka  167 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreśla się 

„3. Wpływy z tytułu zatorów 

komunikacyjnych lub równoważnik 

finansowej wartości tych wpływów należy 

wykorzystać na rozwiązanie problemu 

zatorów komunikacyjnych, w 

szczególności poprzez: 

 

a) wspieranie infrastruktury i usług 

transportu zbiorowego; 

 

b) eliminowanie wąskich gardeł w 

transeuropejskiej sieci transportowej; 

 

c) rozwijanie alternatywnej infrastruktury 

dla użytkowników transportu.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Poprawka  168 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) łącznych wpływów uzyskanych z 

opłat z tytułu zatorów komunikacyjnych; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Poprawka  169 

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 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) oceny poziomu zagęszczenia ruchu 

na sieci dróg płatnych w godzinach 

szczytu w oparciu o rzeczywiste 

obserwacje ruchu przeprowadzone na 

reprezentatywnej liczby zatłoczonych 

odcinków dróg w danej sieci oraz jego 

zmian od czasu poprzedniego 

sprawozdania. 

skreśla się 

Or. en 

 

 


