
 

AD\1150706PL.docx  PE615.443v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
 

2017/0115(CNS) 

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 



 

PE615.443v02-00 2/9 AD\1150706PL.docx 

PL 

 

PA_Legam 



 

AD\1150706PL.docx 3/9 PE615.443v02-00 

 PL 

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 

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 
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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 

 
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 
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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.” 

 

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 
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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 

 

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 

Tabela F: MINIMALNE STAWKI 

PODATKU POBIERANEGO OD 

POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH OD DNIA 

1 STYCZNIA 2024 r. 
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following the entry into force of this 

directive] 
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