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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Dyrektywa 1999/62/WE ustanawia ramy prawne pobierania od pojazdów ciężarowych opłat 

za użytkowanie niektórych dróg. Nie zobowiązuje ona państw członkowskich do 

wprowadzenia opłat, lecz ustanawia minimalne wymogi dotyczące sposobu, w jaki powinno 

się ustalać opłaty za użytkowanie infrastruktury. 

 

Według Europejskiej Agencji Środowiska transport drogowy jest największym źródłem 

emisji gazów cieplarnianych w UE. Cały transport odpowiada za 23 % wszystkich emisji CO2 

w UE, z czego 72 % pochodzi z transportu drogowego. Największy udział w tych emisjach 

(ponad 60 %) mają samochody osobowe, przy czym udział pojazdów ciężarowych wzrasta. 

Jeżeli obecne tendencje utrzymają się, redukcje emisji z sektora transportu drogowego nie 

będą wystarczające do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu na lata 2030 i 2050. 

 

Koszt emisji zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez transport drogowy stanowi 

kolejny znaczący koszt dla społeczeństwa. Zdaniem Europejskiej Agencji Środowiska 

zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną ok. 500 000 przedwczesnych zgonów każdego 

roku w UE, przy czym emisje z transportu drogowego przyczyniają się do tego w 

największym stopniu. 

 

Wraz z rosnącym popytem na transport coraz istotniejszym problemem jest zagęszczenie 

ruchu drogowego, które powoduje znaczne koszty gospodarcze, społeczne i środowiskowe – 

w tym opóźnienia, marnotrawienie paliwa oraz dodatkowe emisje CO2 i zanieczyszczeń – 

które łącznie wynoszą 1–2 % PKB UE. Chociaż obowiązująca dyrektywa przewiduje 

możliwość pobierania opłat za zewnętrzne koszty transportu drogowego, przepis ten 

praktycznie nigdy nie jest stosowany. 

 

W opublikowanej w 2011 r. białej księdze zatytułowanej „Plan utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu” Komisja wyznaczyła na 2020 r. termin „osiągnięcia 

pełnej i obowiązkowej internalizacji kosztów zewnętrznych (w tym hałasu, zanieczyszczenia 

lokalnego i zagęszczenia ruchu oprócz obowiązkowego zwrotu kosztów zużycia 

infrastruktury) w przypadku transportu drogowego i kolejowego”. Przy obecnych tendencjach 

UE jest daleka od osiągnięcia tego celu. 

 

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje cele zawarte we wniosku Komisji: 

propagowanie zrównoważonego finansowo i środowiskowo transportu drogowego przez 

szersze zastosowanie zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Niniejsza opinia 

ma na celu zagwarantowanie, że skuteczne i sprawiedliwe ustalanie opłat drogowych może 

przyczyniać się do podejmowanych przez UE wysiłków na rzecz ograniczenia zarówno emisji 

CO2, jak i emisji zanieczyszczeń przez skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający 

płaci” i pomoc w przyspieszeniu procesu przechodzenia na czystą mobilność i mobilność 

bezemisyjną, 

 

Zakres stosowania 

Zakres obecnej dyrektywy obejmuje tylko pojazdy ciężarowe, ale Komisja proponuje 

rozszerzenie ram prawnych na wszystkie pojazdy ciężkie – autobusy i autokary – oraz 

pojazdy lekkie – samochody osobowe i dostawcze. Sprawozdawca popiera rozszerzenie 
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zakresu stosowania. Opłaty drogowe nałożone na autobusy, autokary, samochody osobowe i 

samochody dostawcze są niewystarczające, biorąc pod uwagę ich znaczny udział w 

działalności transportowej, choć pojazdy te są w znacznym stopniu odpowiedzialne za 

zużycie infrastruktury (i inne koszty zewnętrzne). 

 

Aby zachęcać do uczciwego i efektywnego ustalania cen, sprawozdawca proponuje 

rozdzielenie samochodów osobowych od samochodów dostawczych przeznaczonych do 

przewozu towarów, dzięki czemu opłaty za przejazd od samochodów ciężkich o masie równej 

lub przekraczającej 3,5 t będą miały również zastosowanie do dużych samochodów 

dostawczych używanych w transporcie. Duże samochody dostawcze są coraz częściej 

wykorzystywane do transportu towarów w celu obejścia przepisów mających zastosowanie do 

pojazdów ciężkich. 

 

Opłaty za użytkowanie infrastruktury: opłaty uzależnione od czasu użytkowania a 

opłaty uzależnione od przebytej odległości 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję stopniowego wycofywania opłat 

drogowych uzależnionych od czasu (winiety), gdyż nie odzwierciedlają one faktycznego 

użytkowania dróg i zachęcają kierowców do częstszej jazdy w okresie, za którą płacą. Z 

drugiej strony opłaty zależne od odległości są proporcjonalne do użytkowania dróg i 

skuteczniej wprowadzają zasady „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”. 

 

Sprawozdawca proponuje przyspieszenie terminów stopniowego wycofywania winiet 

zarówno dla pojazdów ciężkich, w tym samochodów dostawczych przewożących towary, jak 

i dla pojazdów lekkich, co tym samym pozwoli na przyspieszenie procesu internalizacji 

kosztów zewnętrznych i stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”. 

 

Koszty zewnętrzne 

Transport drogowy powoduje znaczne koszty zewnętrzne, w tym zmianę klimatu, 

zanieczyszczenie powietrza i hałas. W chwili obecnej koszty te są tylko częściowo ponoszone 

przez sektor. Chociaż sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący 

rozszerzenia obowiązkowych opłat u z tytułu kosztów zewnętrznych na pojazdy ciężkie na 

najbardziej zanieczyszczonych częściach sieci drogowej, jest to niewystarczające do 

osiągnięcia obranego celu obowiązkowej internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie 

drogowym. 

 

Sprawozdawca proponuje zatem, aby stosowanie opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych 

związanej z kosztem zanieczyszczenia powietrza i hałasem było obowiązkowe w całej sieci 

drogowej podlegającej opłatom za użytkowanie infrastruktury. Dla ułatwienia 

skuteczniejszego ustalania cen i przejścia na bardziej ekologiczne pojazdy wartości 

referencyjne w załączniku IIIb zmieniono na wiążące wartości minimalne dla pobierania opłat 

za koszt zanieczyszczenia powietrza i hałasem. 

 

Mobilność bezemisyjna 

Opłaty drogowe mogą stanowić skuteczne narzędzie popytu zachęcające do przechodzenia na 

pojazdy bezemisyjne. Aby przyspieszyć przejście na mobilność bezemisyjną, sprawozdawca 

proponuje utrzymanie 75 % zniżki dla pojazdów bezemisyjnych niezależnie od wejścia w 

życie rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 595/2009.  
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Ponadto sprawozdawca proponuje zniesienie czteroletniego okresu zwolnienia z opłat z tytułu 

kosztów zewnętrznych dla pojazdów z najwyższej klasy emisji Euro. Dzięki temu nie tylko 

pojazdy z klasy Euro VI nie byłyby już zwolnione z opłat, lecz także zniesienie zwolnienia w 

przypadku przyszłych klas Euro przyspieszyłoby przechodzenie na pojazdy bezemisyjne. 

 

Przeznaczenie dochodów 

Opłaty drogowe uruchamiają środki, które powinny przyczyniać się do finansowania 

utrzymania i rozwoju infrastruktury transportowej, zmniejszania u źródła zanieczyszczenia 

spowodowanego przez transport drogowy i ułatwiania produkcji pojazdów bezemisyjnych i 

przechodzenia na nie. 
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POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W tej białej księdze Komisja 

wyznacza na 2020 r. termin „osiągnięcia 

pełnej i obowiązkowej internalizacji 

kosztów zewnętrznych (w tym hałasu, 

zanieczyszczenia lokalnego i zagęszczenia 

ruchu oprócz obowiązkowego zwrotu 

kosztów zużycia infrastruktury) w 

przypadku transportu drogowego i 

kolejowego”. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Ruch pojazdów przewożących 

towary i osoby jest czynnikiem 

przyczyniającym się do uwalniania 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

Zanieczyszczenia takie, mające poważny 

wpływ na zdrowie ludzi i odpowiadające 

za pogorszenie jakości powietrza w Unii, 

obejmują pył zawieszony PM2,5, 

dwutlenek azotu i ozon, które w 2014 r. 

doprowadziły odpowiednio do 399 000, 75 

000 i 13 600 przedwczesnych zgonów 

wynikających z długotrwałego narażenia 

na terenie UE (zgodnie z danymi 

Europejskiej Agencji Środowiska z 2017 

r.). 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1c) Coraz istotniejszym problemem jest 

zagęszczenie ruchu drogowego, które 

powoduje znaczne koszty gospodarcze, 

społeczne i środowiskowe, w tym 

opóźnienia, marnotrawienie paliwa oraz 

dodatkowe emisje dwutlenku węgla i 

zanieczyszczeń. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1d) Należy mieć na uwadze, że według 

Światowej Organizacji Zdrowia hałas 

powodowany tylko przez ruch drogowy 

zajmuje drugie miejsce wśród najbardziej 

szkodliwych środowiskowych czynników 

stresogennych w Europie, tuż za 

zanieczyszczeniem powietrza, i że rocznie 

co najmniej 9 000 przedwczesnych 

zgonów można przypisać chorobom serca, 

których przyczyną jest hałas powodowany 

przez ruch drogowy. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 e (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1e) Należy przypomnieć, że zgodnie ze 

sprawozdaniem Europejskiej Agencji 

Środowiska z 2017 r. o jakości powietrza, 

w 2015 r. transport drogowy stanowił 

podstawowe źródło emisji NOX i drugie 

największe źródło zanieczyszczenia sadzą. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a)  Dla zapewnienia 

proporcjonalności opłat za użytkowanie 

infrastruktury ważne jest dokonanie 

rozróżnienia na pojazdy lekkie 

przeznaczone do przewozu osób i 

samochody dostawcze przeznaczone do 

przewozu towarów, zgodnie z 

rozporządzeniami (WE) nr 1071/20091a i 

(WE) 1072/20091b Parlamentu 

Europejskiego i Rady, a także z 

rozporządzeniem (WE) nr 165/20141c 

Parlamentu Europejskiego i Rady.  

 ____________________  

 1a  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 

z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiające wspólne zasady dotyczące 

warunków wykonywania zawodu 

przewoźnika drogowego i uchylające 

dyrektywę Rady 96/26/WE i uchylające 

dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 

z 14.11.2009, s. 51). 

 1b  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 

z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 

wspólnych zasad dostępu do rynku 

międzynarodowych przewozów drogowych 

(Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72). 

 1c  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 

dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie 

tachografów stosowanych w transporcie 

drogowym i uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 
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sprawie harmonizacji niektórych 

przepisów socjalnych odnoszących się do 

transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 

28.2.2014, s. 1). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b)  Samochody dostawcze są coraz 

częściej wykorzystywane jako sposób na 

obejście przepisów socjalnych i 

rynkowych dotyczących samochodów 

ciężarowych. Niniejsza dyrektywa 

powinna gwarantować, że państwa stosują 

opłaty w przypadku dużych samochodów 

dostawczych wykorzystywanych na 

potrzeby zawodowego transportu towarów. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Opłaty oparte na czasie 

użytkowania zachęcają kierowców do 

częstszej jazdy w okresie, za który płacą, 

co stanowi niewłaściwe zastosowanie 

zasad „zanieczyszczający płaci” i 

„użytkujący płaci”. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Aby zagwarantować akceptację 

użytkowników dla przyszłych systemów 

opłat drogowych, państwa członkowskie 

(5) Aby zagwarantować akceptację 

użytkowników dla przyszłych systemów 

opłat drogowych, państwa członkowskie 
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powinny mieć możliwość wprowadzenia 

odpowiednich systemów pobierania opłat 

w ramach szerszego pakietu usług w 

zakresie mobilności. Takie systemy 

powinny zapewnić sprawiedliwy podział 

kosztów infrastruktury i odzwierciedlać 

zasadę „zanieczyszczający płaci”. Każde 

państwa członkowskie wprowadzające taki 

system powinno zapewnić, aby był on 

zgodny z przepisami dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2004/52/WE16. 

powinny mieć możliwość wprowadzenia 

odpowiednich systemów pobierania opłat 

w ramach szerszego pakietu usług w 

zakresie mobilności. Zachęca się państwa 

członkowskie do uwzględniania społecznej 

akceptowalności opłat oraz czynników 

społeczno-gospodarczych podczas 

wdrażania opłat, zwłaszcza w celu 

utrzymania konkurencyjności sektora 

transportu złożonego z licznych małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz 

umożliwienia większej elastyczności opłat 

dla tych użytkowników samochodów 

osobowych, dla których regularne 

korzystanie z infrastruktury transportowej 

jest koniecznością. Takie systemy powinny 

zapewnić sprawiedliwy podział kosztów 

infrastruktury i odzwierciedlać zasadę 

„zanieczyszczający płaci”. Każde państwa 

członkowskie wprowadzające taki system 

powinno zapewnić, aby był on zgodny z 

przepisami dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/52/WE16. 

_________________ _________________ 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie interoperacyjności systemów 

elektronicznych opłat drogowych we 

Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla 

EOG), (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 124–

143). 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie interoperacyjności systemów 

elektronicznych opłat drogowych we 

Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla 

EOG), (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 124–

143). 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Szczególne znaczenie ma 

wprowadzenie przez państwa 

członkowskie sprawiedliwego systemu 

opłat niepowodującego niekorzystnych 

skutków dla użytkowników samochodów 

osobowych, dla których – ze względu na 

ich miejsce zamieszkania na obszarach 

wiejskich, trudno dostępnych lub 



 

AD\1148775PL.docx 11/42 PE613.289v03-00 

 PL 

odizolowanych – bardziej regularnie 

korzystanie z dróg objętych systemem 

opłat jest koniecznością. W ramach 

polityki rozwoju terytorialnego państwa 

członkowskie powinny stosować zniżki w 

przypadku opłat dla użytkowników z 

takich obszarów. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Aby zagwarantować akceptację 

użytkowników dla przyszłych systemów 

opłat drogowych, państwa członkowskie 

powinny być zachęcane do uwzględniania 

czynników społeczno-ekonomicznych przy 

wdrażaniu środków dotyczących opłat 

drogowych dla samochodów osobowych. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Zgodnie z dyrektywą 1999/62/WE 

opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych 

mogą być nakładane na poziomie 

zbliżonym do krańcowego kosztu 

społecznego użytkowania odnośnego 

pojazdu. Taka metoda okazała się 

najsprawiedliwsza i najskuteczniejsza, 

jeżeli chodzi o uwzględnianie 

negatywnych skutków środowiskowych i 

zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza 

oraz hałasu powodowanego przez pojazdy 

ciężkie, i zapewniłaby uczciwy udział 

pojazdów ciężkich w osiągnięciu unijnych 

norm jakości powietrza oraz wszelkich 

mających zastosowanie limitów lub 

wartości docelowych hałasu. Dlatego 

(7) Zgodnie z dyrektywą 1999/62/WE 

opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych 

mogą być nakładane na poziomie 

zbliżonym do krańcowego kosztu 

społecznego użytkowania odnośnego 

pojazdu. Taka metoda okazała się 

najsprawiedliwsza i najskuteczniejsza, 

jeżeli chodzi o uwzględnianie 

negatywnych skutków środowiskowych i 

zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza 

oraz hałasu powodowanego przez pojazdy 

ciężkie, zapewniłaby uczciwy udział 

pojazdów ciężkich w osiągnięciu unijnych 

norm jakości powietrza17 oraz wszelkich 

mających zastosowanie limitów lub 

wartości docelowych hałasu oraz 

umożliwiłaby nadanie preferencji 
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należy ułatwić stosowanie takich opłat. korzystaniu z pojazdów ekologicznych. 

Dlatego należy ułatwić stosowanie takich 

opłat. 

_________________ _________________ 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1–44). 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1–44). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8)  W tym celu maksymalną średnią 

ważoną stawkę opłat z tytułu kosztów 

zewnętrznych należy zastąpić łatwymi do 

zastosowania wartościami odniesienia, 

zrewaloryzowanymi w odniesieniu do 

inflacji i zaktualizowanymi zgodnie z 

postępem naukowym poczynionym w 

zakresie szacowania zewnętrznych 

kosztów transportu drogowego oraz 

zmianami w strukturze parku 

samochodowego. 

(8)  W tym celu maksymalną średnią 

ważoną stawkę opłat z tytułu kosztów 

zewnętrznych należy zastąpić łatwymi do 

zastosowania wartościami minimalnymi, 

zrewaloryzowanymi w odniesieniu do 

inflacji i zaktualizowanymi zgodnie z 

postępem naukowym poczynionym w 

zakresie szacowania zewnętrznych 

kosztów transportu drogowego oraz 

zmianami w strukturze parku 

samochodowego. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a)  Dla przyczynienia się do celu 

ustanowionego w białej księdze Komisji z 

dnia 28 marca 2011 r. i osiągnięcia pełnej 

i obowiązkowej internalizacji kosztów 

zewnętrznych opłata z tytułu kosztów 

zewnętrznych powinna być obowiązkowa 

dla tej części sieci drogowej, która podlega 

opłatom za użytkowanie infrastruktury. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b)  Z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a 

dyrektywy 1999/62/WE państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

stosowania i utrzymania opłaty z tytułu 

kosztów zewnętrznych w tych częściach 

sieci, które nie są objęte opłatami za 

użytkowanie infrastruktury. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8c)  „Handbook on External Costs of 

Transport” [Podręcznik szacowania 

kosztów zewnętrznych transportu] 

Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i 

Transportu Komisji Europejskiej] 

powinien być uznawany za podstawę 

ustalania minimalnych wartości 

internalizacji kosztów zewnętrznych. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Zróżnicowanie opłat 

infrastrukturalnych w zależności od klas 

emisji Euro przyczyniło się do korzystania 

z bardziej ekologicznych pojazdów. W 

związku z odnową parku samochodowego 

oczekuje się jednak, że zróżnicowanie 

opłat na tej podstawie w sieciach 

międzymiastowych do końca roku 2020 

stanie się nieaktualne i należy je do tego 

(9) Zróżnicowanie opłat 

infrastrukturalnych w zależności od klas 

emisji Euro przyczyniło się do korzystania 

z bardziej ekologicznych pojazdów. W 

związku z odnową parku samochodowego 

oczekuje się jednak, że zróżnicowanie 

opłat na tej podstawie w sieciach 

międzymiastowych do końca roku 2020 

stanie się nieaktualne i należy je do tego 
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czasu stopniowo wyeliminować. Od tego 

samego momentu należy systematyczniej 

stosować opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych jako ukierunkowane środki 

odzyskiwania kosztów zewnętrznych w 

sytuacjach, w których mają one największe 

znaczenie. 

czasu stopniowo wyeliminować. Od tego 

samego momentu trzeba obowiązkowo 

stosować opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych jako ukierunkowane środki 

odzyskiwania kosztów zewnętrznych w 

sytuacjach, w których mają one największe 

znaczenie. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12)  Aby propagować wykorzystywanie 

najbardziej ekologicznych i najbardziej 

paliwooszczędnych pojazdów, państwa 

członkowskie powinny stosować znacznie 

obniżone opłaty za przejazd i opłaty za 

korzystanie z infrastruktury w odniesieniu 

do tych pojazdów. 

(12)  Aby propagować wykorzystywanie 

najbardziej ekologicznych i najbardziej 

paliwooszczędnych pojazdów, a w 

szczególności pojazdów bezemisyjnych, 

oraz zmniejszyć różnicę w ich 

konkurencyjności względem pojazdów 

konwencjonalnych, państwa członkowskie 

powinny jak najszybciej stosować 

obniżone opłaty za przejazd i opłaty za 

korzystanie z infrastruktury w odniesieniu 

do tych pojazdów. W celu przyspieszenia 

przejścia na pojazdy najbardziej 

ekologiczne i najbardziej paliwooszczędne 

konieczne jest zastosowanie tych 

obniżonych opłat niezależnie od wejścia w 

życie w rozporządzenia wykonawczego 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 595/20091a.  

 __________________ 

 1a  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z 

dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące 

homologacji typu pojazdów silnikowych i 

silników w odniesieniu do emisji 

zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 

ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) 

oraz w sprawie dostępu do informacji 

dotyczących naprawy i obsługi technicznej 

pojazdów, zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 715/2007 i dyrektywę 

2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 

80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE 
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(Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1). 

 

Poprawka  19 

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. 

(13) Zatory komunikacyjne, do których 

wszystkie pojazdy przyczyniają się w 

różnych proporcjach, stanowią koszt w 

wysokości około 1–2 % PKB. Znaczną 

część tych kosztów można przypisać 

międzymiastowym i transgranicznym 

zatorom komunikacyjnym. Należy zatem 

zezwolić na wprowadzanie szczególnej 

opłaty z tytułu zatorów komunikacyjnych z 

zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a dyrektywy 

1999/62/WE i 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 na projekty 

ukierunkowane na zwalczanie pierwotnych 

przyczyn problemu, takie jak 

transgraniczne projekty infrastrukturalne 

lub projekty umożliwiające zmianę środka 

transportu, oraz zachęcające do 

kierowania ruchu na alternatywne 

połączenia transportowe i do jak 

najszerszego korzystania z 

niskoemisyjnego transportu publicznego. 

W przypadku nowej infrastruktury poboru 

opłat metoda poboru opłat z tytułu 

zatorów komunikacyjnych nie powinna 

sama przyczyniać się do tworzenia lub 

powiększania się zatorów. 
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Poprawka  20 

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. 

(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, 

zwłaszcza w strefach transgranicznych i 

na obszarach miejskich, 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. 

 

Poprawka  21 

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 uruchamiają 

środki, które przyczyniają się do 

finansowania utrzymania dróg i rozwoju 

wysokiej jakości infrastruktury 

transportowej, w tym alternatywnej 

infrastruktury transportowej, do 

zmniejszania u źródła zanieczyszczenia 

spowodowanego przez transport drogowy i 

do ułatwiania produkcji pojazdów 

bezemisyjnych i przechodzenia na nie. 
Państwa członkowskie powinny zatem 

odpowiednio przeznaczać i wykorzystywać 

wpływy z opłat za użytkowanie dróg i w 

tym celu właściwie składać sprawozdania 

w sprawie wykorzystania takich wpływów. 
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Powinno to w szczególności pomóc w 

określeniu potencjalnych luk w 

finansowaniu i w zwiększeniu społecznej 

akceptacji dla opłat drogowych 

uzależnionych od przebytej odległości. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21)  Aby zachęcać do stosowania 

najbardziej energooszczędnych pojazdów 

oraz utrzymać skuteczność zachęt oraz 

aktualność zróżnicowania opłat 

drogowych, należy zapewnić, aby opłaty z 

tytułu kosztów zewnętrznych w dalszym 

ciągu odzwierciedlały koszt 

zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu 

powodowanego przez pojazdy ciężkie 

możliwie jak najprecyzyjniej, bez 

nadmiernie skomplikowanego systemu 

opłat. Dlatego należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w celu dostosowania wartości 

odniesienia dotyczących opłat z tytułu 

kosztów zewnętrznych w związku z 

postępem naukowym, określenia sposobu 

neutralnego pod względem wpływów 

zróżnicowania opłat infrastrukturalnych w 

zależności od emisji CO2 pochodzących z 

pojazdów ciężkich oraz dostosowania 

zasad zmiany opłat infrastrukturalnych za 

pojazdy lekkie do postępu technicznego. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r.21. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

(21)  Aby zachęcać do stosowania 

najbardziej energooszczędnych i 

ekologicznych pojazdów oraz utrzymać 

skuteczność zachęt oraz aktualność 

zróżnicowania opłat drogowych, należy 

zapewnić, aby opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych w dalszym ciągu 

odzwierciedlały koszt zanieczyszczenia 

powietrza oraz hałasu powodowanego 

przez pojazdy ciężkie i samochody 

dostawcze przeznaczone do przewozu 

towarów możliwie jak najprecyzyjniej, bez 

nadmiernie skomplikowanego systemu 

opłat. Dlatego należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w celu dostosowania wartości 

minimalnych dotyczących opłat z tytułu 

kosztów zewnętrznych w związku z 

postępem naukowym, określenia sposobu 

neutralnego pod względem wpływów 

zróżnicowania opłat infrastrukturalnych w 

zależności od emisji CO2 pochodzących z 

pojazdów ciężkich i samochodów 

dostawczych przeznaczonych do przewozu 

towarów oraz dostosowania zasad zmiany 

opłat infrastrukturalnych za pojazdy lekkie 

do postępu technicznego. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 
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przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r.21. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

____________________ ____________________ 

21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 21 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Obowiązujące umowy koncesyjne 

mogą być objęte zwolnieniem z wymogów 

tej dyrektywy do czasu przedłużenia 

umowy. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) nowej infrastruktury lub nowych 

ulepszeń infrastruktury (w tym istotnych 

prac remontowych); 

a) nowej infrastruktury, nowej 

alternatywnej infrastruktury 

transportowej w celu przeniesienia ruchu 

drogowego lub nowych ulepszeń 

infrastruktury (w tym istotnych prac 

remontowych); 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) »opłata za przejazd« oznacza 

określoną kwotę, obliczoną na podstawie 

odległości przebytej w obrębie danej 

infrastruktury i rodzaju pojazdu, której 

uiszczenie przyznaje pojazdowi prawo do 

korzystania z infrastruktury i która zawiera 

opłatę infrastrukturalną oraz – w zależności 

od przypadku – opłatę z tytułu zatorów 

komunikacyjnych lub opłatę z tytułu 

kosztów zewnętrznych bądź obie te opłaty; 

6) »opłata za przejazd« oznacza 

określoną kwotę, obliczoną na podstawie 

odległości przebytej w obrębie danej 

infrastruktury i rodzaju pojazdu, której 

uiszczenie przyznaje pojazdowi prawo do 

korzystania z infrastruktury i która zawiera 

opłatę infrastrukturalną i opłatę z tytułu 

kosztów zewnętrznych oraz – w zależności 

od przypadku – opłatę z tytułu zatorów 

komunikacyjnych; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) »opłata infrastrukturalna« oznacza 

opłatę pobieraną w celu odzyskania 

kosztów budowy, utrzymania, eksploatacji 

i rozwoju infrastruktury ponoszonych w 

danym państwie członkowskim; 

7) »opłata infrastrukturalna« oznacza 

opłatę pobieraną w celu odzyskania 

kosztów budowy, utrzymania, eksploatacji 

i rozwoju infrastruktury oraz w celu 

finansowania krzyżowego nowych 

alternatywnych projektów dotyczących 

infrastruktury transportowej ponoszonych 

w danym państwie członkowskim; 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) »koszt związany z 

zanieczyszczeniem powietrza 

spowodowanym ruchem drogowym« 

oznacza koszt szkód spowodowanych 

uwolnieniem pyłu zawieszonego oraz 

prekursorów ozonu, takich jak tlenek azotu 

i lotne związki organiczne, w trakcie 

eksploatacji pojazdu; 

11) »koszt związany z 

zanieczyszczeniem powietrza 

spowodowanym ruchem drogowym« 

oznacza koszt szkód zdrowotnych 

wyrządzonych człowiekowi i szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu 

spowodowanych uwolnieniem pyłu 

zawieszonego oraz prekursorów ozonu, 

takich jak tlenek azotu i lotne związki 

organiczne, w trakcie eksploatacji pojazdu; 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) »koszt związany z 

zanieczyszczeniem hałasem 

spowodowanym ruchem drogowym« 

oznacza koszt szkód spowodowanych 

hałasem emitowanym przez pojazdy lub 

wywołanym oddziaływaniem między 

pojazdami a powierzchnią drogi; 

12) »Koszt związany z 

zanieczyszczeniem hałasem 

spowodowanym ruchem drogowym« 

oznacza koszt szkód zdrowotnych 

wyrządzonych człowiekowi i szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu 

spowodowanych hałasem emitowanym 

przez pojazdy lub wywołanym 

oddziaływaniem między pojazdami a 

powierzchnią drogi; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

19)  »pojazd lekki« oznacza samochód 

osobowy, mikrobus lub samochód 

dostawczy; 

19)  »pojazd lekki« oznacza samochód 

osobowy, mikrobus, samochód dostawczy 

lub samochód dostawczy przeznaczony do 

przewozu towarów; 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

22)  »samochód dostawczy« oznacza 

pojazd przeznaczony do przewozu 

towarów, którego maksymalna 

dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 t; 

22)  »samochód dostawczy« oznacza 

pojazd, którego maksymalna dopuszczalna 

masa nie przekracza 3,5 t; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 22a)  »samochód dostawczy 

przeznaczony do przewozu towarów« 

oznacza pojazd kategorii N1 klasy III 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 

nr 715/20071a przeznaczony do przewozu 

towarów; 

 __________________  

 1a Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 czerwca 2007 r. 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 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1). 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 (nowy) 

Dyrektywa 1999/62/WE 
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 23a) „eksploatacja bezemisyjna” odnosi 

się do pojazdów hybrydowych, gdy 

poruszają się bez emitowania spalin na 

sieci dróg, których dotyczą opłaty; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) koszty infrastruktury lub jej 

ulepszeń mogą obejmować wszelkie 

szczególne wydatki na infrastrukturę 

mające na celu zmniejszenie uciążliwości 

związanych z hałasem lub zwiększenie 

bezpieczeństwa drogowego oraz 

rzeczywiste wydatki poniesione przez 

operatora infrastruktury na obiektywne 

względy ekologiczne, takie jak ochrona 

gleb przed zanieczyszczeniem. 

b) koszty infrastruktury lub jej 

ulepszeń mogą obejmować wszelkie 

szczególne wydatki na infrastrukturę 

mające na celu zmniejszenie uciążliwości 

związanych z hałasem, zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza lub 

zwiększenie bezpieczeństwa drogowego 

oraz rzeczywiste wydatki poniesione przez 

operatora infrastruktury na obiektywne 

względy ekologiczne, takie jak ochrona 

gleb przed zanieczyszczeniem. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nie naruszając przepisów art. 9, od 

dnia 1 stycznia 2018 r. państwa 

członkowskie nie wprowadzają opłat za 

korzystanie z infrastruktury dla pojazdów 

ciężkich. Opłaty za korzystanie z 

infrastruktury wprowadzone przed tą datą 

mogą być utrzymane do dnia 31 grudnia 

2023 r. 

6. Nie naruszając przepisów art. 9, od 

dnia 1 stycznia 2018 r. państwa 

członkowskie nie wprowadzają opłat za 

korzystanie z infrastruktury dla pojazdów 

ciężkich. Opłaty za korzystanie z 

infrastruktury wprowadzone przed tą datą 

mogą być utrzymane do dnia 31 grudnia 

2021 r. 
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Uzasadnienie 

Nie ma powodów technicznych, dla których państwa członkowskie nie mogą stopniowo 

wycofywać wcześniej opłat za korzystanie z infrastruktury nałożonych na pojazdy ciężkie. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za 

przejazd i opłaty za korzystanie z 

infrastruktury nakładane na pojazdy 

ciężkie mają zastosowanie do wszystkich 

pojazdów ciężkich. 

9.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za 

przejazd i opłaty za korzystanie z 

infrastruktury nakładane na pojazdy 

ciężkie mają zastosowanie do wszystkich 

pojazdów ciężkich, a także do wszystkich 

samochodów dostawczych przeznaczonych 

do przewozu towarów wyposażonych w 

tachografy, o których mowa w 

rozporządzeniu (UE) nr 165/2014. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 – ustęp 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Opłaty za przejazd i opłaty za 

korzystanie z infrastruktury dla pojazdów 

ciężkich i dla pojazdów lekkich mogą być 

wprowadzane lub utrzymywane 

niezależnie od siebie. 

10. Do dnia 31 grudnia 2025 r. opłaty za 

przejazd i opłaty za korzystanie z 

infrastruktury dla pojazdów ciężkich i dla 

pojazdów lekkich mogą być wprowadzane 

lub utrzymywane niezależnie od siebie. 

Uzasadnienie 

Stopniowe wycofywanie winiet dla wszystkich pojazdów do dnia 31 grudnia 2025 r. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 c – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

utrzymać lub wprowadzić opłatę z tytułu 

kosztów zewnętrznych, powiązaną z 

zanieczyszczeniem powietrza lub 

zanieczyszczeniem hałasem 

spowodowanymi ruchem drogowym bądź 

obydwoma tymi rodzajami zanieczyszczeń. 

1. Państwa członkowskie utrzymują 

lub wprowadzają opłatę z tytułu kosztów 

zewnętrznych, powiązaną z 

zanieczyszczeniem powietrza lub 

zanieczyszczeniem hałasem 

spowodowanymi ruchem drogowym bądź 

obydwoma tymi rodzajami zanieczyszczeń 

dla wszystkich kategorii pojazdów. 

Dla pojazdów ciężkich opłata z tytułu 

kosztów zewnętrznych jest zróżnicowana i 

jest ustalana zgodnie z minimalnymi 

wymogami i metodami, o których mowa w 

załączniku IIIa; opłata ta nie przekracza 

wartości odniesienia określonych w 

załączniku IIIb. 

Opłata z tytułu kosztów zewnętrznych jest 

zróżnicowana i jest ustalana zgodnie z 

minimalnymi wymogami i metodami, o 

których mowa w załączniku IIIa; opłata ta 

jest zgodna co najmniej z wartościami 

minimalnymi określonymi w załączniku 

IIIb. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 c – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a.  Od dnia 1 stycznia 2022 r. państwa 

członkowskie, które znoszą opłaty, stosują 

opłatę z tytułu kosztów zewnętrznych 

związaną z kosztem zanieczyszczenia 

powietrza i zanieczyszczenia hałasem 

wynikającymi z ruchu drogowego w 

odniesieniu do pojazdów ciężkich i 

samochodów dostawczych przeznaczonych 

do transportu towarów na wszystkich 

częściach sieci drogowej podlegających 

opłatom za korzystanie z infrastruktury. 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 c – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b.  Od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa 

członkowskie stosują lub utrzymują opłaty 

z tytułu kosztów zewnętrznych związane z 

zanieczyszczeniem powietrza i 

zanieczyszczeniem hałasem wynikającym 

z ruchu drogowego w odniesieniu do 

wszystkich pojazdów ciężkich i lekkich na 

wszystkich częściach sieci drogowej 

podlegających opłatom za użytkowanie 

infrastruktury. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 c – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa 

członkowskie, które nakładają opłaty za 

przejazd, stosują w odniesieniu do 

pojazdów ciężkich opłatę z tytułu kosztów 

zewnętrznych przynajmniej na tej części 

sieci, o której mowa w. art. 7 ust. 1, na 

której szkody wyrządzone środowisku 

naturalnemu przez pojazdy ciężkie są 

większe niż średnia szkód środowiskowych 

generowanych przez pojazdy ciężkie, co 

określono zgodnie z odnośnymi 

wymogami dotyczącymi 

sprawozdawczości, o których mowa w 

załączniku IIIa.”. 

5. Państwa członkowskie, które 

nakładają opłaty za przejazd, mogą 

stosować w odniesieniu do pojazdów 

ciężkich i lekkich wyższą opłatę z tytułu 

kosztów zewnętrznych na tej części sieci, o 

której mowa w art. 7 ust. 1, na której 

szkody wyrządzone środowisku 

naturalnemu przez pojazdy ciężkie i 

samochody dostawcze przeznaczone do 

przewozu towarów są większe niż średnia 

szkód środowiskowych generowanych 

przez pojazdy ciężkie i samochody 

dostawcze przeznaczone do przewozu 

towarów określone zgodnie z odnośnymi 

wymogami dotyczącymi 

sprawozdawczości, o których mowa w 

załączniku IIIa. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 c – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a.  Państwa członkowskie lub 

właściwe regiony mogą utrzymać lub 

wprowadzić opłatę z tytułu kosztów 

zewnętrznych powiązaną z kosztami 

zanieczyszczenia powietrza i 

zanieczyszczenia hałasem 

spowodowanych ruchem drogowym na 

częściach sieci drogowej, które nie 

podlegają opłatom za użytkowanie 

infrastruktury. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 (nowy) 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 d a – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku nowej infrastruktury 

poboru opłat metoda poboru opłat z tytułu 

zatorów komunikacyjnych nie może 

przyczyniać się do tworzenia lub 

powiększania się zatorów. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 f – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Po powiadomieniu Komisji 

państwo członkowskie może dodać dopłatę 

do opłaty infrastrukturalnej, nałożonej na 

1. Po powiadomieniu Komisji 

państwo członkowskie lub właściwy 

region może dodać dopłatę do opłaty 
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określonych odcinkach dróg, które są 

regularnie zatłoczone, lub których 

użytkowanie przez pojazdy powoduje 

znaczne szkody w środowisku, jeżeli 

spełnione są następujące warunki: 

infrastrukturalnej, nałożonej na 

określonych odcinkach dróg, które są 

regularnie zatłoczone, lub których 

użytkowanie przez pojazdy powoduje 

znaczne szkody w środowisku, jeżeli 

spełnione są następujące warunki: 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 f – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dopłata nie przekracza 15 % opłaty 

infrastrukturalnej wyliczanej na podstawie 

średniej ważonej, obliczonej zgodnie z art. 

7b ust. 1 i art. 7e, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

uzyskane wpływy są inwestowane w 

transgraniczne odcinki korytarzy w ramach 

sieci bazowej; w takich przypadkach 

dopłata nie może przekraczać 25 %; 

b) dopłata nie przekracza 15 % opłaty 

infrastrukturalnej wyliczanej na podstawie 

średniej ważonej, obliczonej zgodnie z art. 

7b ust. 1 i art. 7e, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

uzyskane wpływy są inwestowane w 

transgraniczne odcinki korytarzy w ramach 

sieci bazowej; w takich przypadkach 

dopłata nie może przekraczać 50 %; 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 g – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W ciągu jednego roku od wejścia w życie 

aktu delegowanego państwa członkowskie 

różnicują opłatę infrastrukturalną, biorąc 

pod uwagę wartości emisji CO2 i 

odpowiednią klasyfikację pojazdów. 

Opłaty są zróżnicowane w taki sposób, aby 

żadna opłata infrastrukturalna nie była 

wyższa o więcej niż 100 % od tej samej 

opłaty nakładanej na pojazdy równoważne 

o najniższej, ale nie zerowej, emisji CO2. 

Pojazdy bezemisyjne korzystają z 75-

procentowej obniżki opłat za 

infrastrukturę w stosunku do stawki 

W ciągu jednego roku od wejścia w życie 

aktu delegowanego państwa członkowskie 

różnicują opłatę infrastrukturalną, biorąc 

pod uwagę wartości emisji CO2 i 

odpowiednią klasyfikację pojazdów. 

Opłaty są zróżnicowane w taki sposób, aby 

żadna opłata infrastrukturalna nie była 

wyższa o więcej niż 100 % od tej samej 

opłaty nakładanej na pojazdy równoważne 

o najniższej, ale nie zerowej, emisji CO2. 

Od dnia ... [data wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy] bezemisyjne pojazdy lekkie 

korzystają z 75-procentowej obniżki opłat 
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maksymalnej. infrastrukturalnych w stosunku do stawki 

maksymalnej. Podobnie w odniesieniu do 

eksploatacji bezemisyjnej obowiązuje taka 

sama obniżka, pod warunkiem że można 

udowodnić taką eksploatację. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 g – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a.  Komisja przedstawia sprawozdanie 

oceniające udział w rynku pojazdów 

bezemisyjnych do dnia [Dz.U.: wstawić 

datę: pięć lat od daty wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy]. Komisja jest 

uprawniona do przyjmowania, w 

stosownych przypadkach, aktu 

delegowanego, zgodnie z art. 9e, w celu 

ponownego obliczenia zniżki dla pojazdów 

bezemisyjnych w stosunku do stawki 

maksymalnej opłaty za użytkowanie 

infrastruktury. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 g a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. państwa 

członkowskie różnicują opłaty za przejazd, 

a w przypadku opłat za korzystanie z 

infrastruktury przynajmniej opłaty 

miesięczne, zależnie od emisji CO2 i 

zanieczyszczeń z pojazdów zgodnie z 

przepisami określonymi w załączniku VII. 
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Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 g a – ustęp 3 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Od dnia ... [data wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy] pojazdy bezemisyjne 

korzystają z 75-procentowej zniżki na 

opłatę za korzystanie z infrastruktury w 

stosunku do stawki maksymalnej. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 7 i – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) w ust. 2 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ca) użytkownicy samochodów 

osobowych, dla których regularne 

korzystanie z infrastruktury jest 

koniecznością, zwłaszcza ze względu na 

ich miejsce zamieszkania na obszarach 

wiejskich czy na obszarze oddzielonym lub 

odizolowanym, korzystają z tych zniżek 

lub ulg w wysokości maksymalnie 50 %”. 

 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera  -a (nowa) 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a)  w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
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brzmienie: 

Państwa członkowskie określają sposób 

wykorzystania wpływów uzyskanych na 

podstawie niniejszej dyrektywy. „Dla 

umożliwienia rozwoju sieci transportowej 

jako całości, wpływy pochodzące z opłat 

infrastrukturalnych i z opłat z tytułu 

kosztów zewnętrznych lub równoważnik 

finansowej wartości tych wpływów są 

wykorzystywane na rzecz sektora 

transportowego oraz do optymalizacji 

całego systemu transportowego.  

„Dla umożliwienia rozwoju sieci 

transportowej jako całości, wpływy 

pochodzące z opłat infrastrukturalnych i z 

opłat z tytułu kosztów zewnętrznych są 

wykorzystywane na rzecz sektora 

transportowego oraz do optymalizacji 

całego systemu transportowego. Wpływy 

pochodzące z opłat za korzystanie z 

infrastruktury lub równoważnik 

finansowej wartości tych wpływów są 

ponownie inwestowane w realizację 

przynajmniej jednego z poniższych celów: 

 a)  wspieranie transeuropejskiej sieci 

transportowej oraz jej konserwacja i 

utrzymanie; 

 b)  zoptymalizowanie rozwiązań 

logistycznych; 

 c)  poprawa bezpieczeństwa 

drogowego; 

 d)  zapewnienie bezpiecznych miejsc 

parkingowych. 

W szczególności, wpływy pochodzące z 

opłat z tytułu kosztów zewnętrznych lub 

równoważnik finansowej wartości tych 

wpływów wykorzystuje się do zwiększenia 

zrównoważonego charakteru transportu, w 

tym do realizacji przynajmniej jednego z 

poniższych celów: 

Wpływy pochodzące z opłat z tytułu 

kosztów zewnętrznych lub równoważnik 

finansowej wartości tych wpływów 

wykorzystuje się do zwiększenia 

zrównoważonego charakteru transportu 

oraz do zapobiegania szkodom 

wyrządzanym człowiekowi i środowisku, w 

tym do realizacji przynajmniej jednego z 

poniższych celów: 

a)  ułatwienie prowadzenia skutecznej 

polityki cenowej; 

a)  ułatwienie prowadzenia skutecznej 

polityki cenowej; 

b)  zmniejszenie u źródła 

zanieczyszczeń spowodowanych przez 

transport drogowy; 

b)  zmniejszenie u źródła 

zanieczyszczeń spowodowanych przez 

transport drogowy; 

c)  złagodzenia u źródła skutków 

zanieczyszczenia spowodowanego przez 

transport drogowy; 

c)  złagodzenia u źródła skutków 

zanieczyszczenia spowodowanego przez 

transport drogowy; 

d)  poprawy parametrów pojazdów w 

zakresie emisji CO2 i zużycia energii; 

d)  poprawy parametrów pojazdów w 

zakresie emisji CO2 i zużycia energii; 

e)  rozwijanie alternatywnej 

infrastruktury dla użytkowników transportu 

lub zwiększenie obecnej przepustowości; 

e)  rozwijanie alternatywnej 

infrastruktury dla użytkowników transportu 

lub zwiększenie obecnej przepustowości; 
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f)  wspieranie transeuropejskiej sieci 

transportowej; 

f)  wspieranie i umacnianie rozwoju 

elektromobilności, w tym infrastruktury 

do przesyłu energii elektrycznej do 

pojazdów; 

g)  zoptymalizowanie rozwiązań 

logistycznych; 

g)  finansowanie krzyżowe 

alternatywnych i skutecznych projektów 

dotyczących infrastruktury transportowej, 

skutkujących przeniesieniem ruchu 

drogowego; 

h) poprawa bezpieczeństwa 

drogowego; oraz 

h)  wspieranie zbiorowych środków 

transportu.” 

i) zapewnienie bezpiecznych miejsc 

parkingowych. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) promowanie większego 

wykorzystywania pojazdów elektrycznych i 

pojazdów hybrydowych zasilanych prądem 

sieciowym; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Artykuł 9 e – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 7g 

ust. 4, art. 7ga ust. 4 i art. 9d, powierza się 

Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 7g ust. 4, art. 7ga ust. 4 oraz art. 9d, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia ... [data wejścia w życie niniejszej 

dyrektywy]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem tego 5-letniego 

okresu. Przekazanie uprawnień zostaje 
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automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera b – podpunkt i - tiret 1 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III – sekcja 2 – punkt 2.1 – tiret 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

-  koszty muszą być rozłożone 

między pojazdy ciężkie na obiektywnych 

i przejrzystych zasadach, 

z uwzględnieniem proporcji ruchu 

pojazdów ciężkich korzystających z sieci 

oraz związanych z tym kosztów. W tym 

celu liczba pojazdokilometrów 

przejechanych przez pojazdy ciężkie może 

być skorygowana przez obiektywnie 

uzasadnione »współczynniki 

równoważności«, takie jak te określone 

w pkt 4(*). 

- koszty muszą być rozłożone 

między pojazdy ciężkie i lekkie na 

obiektywnych i przejrzystych zasadach, 

z uwzględnieniem proporcji ruchu 

poszczególnych pojazdów korzystających 

z sieci oraz związanych z tym kosztów. 

W tym celu liczba pojazdokilometrów 

przejechanych przez pojazdy ciężkie może 

być skorygowana przez obiektywnie 

uzasadnione »współczynniki 

równoważności«, takie jak te określone 

w pkt 4(*). 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera b – podpunkt i – tiret 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III – sekcja 2 – punkt 2.2 – tiret 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- koszty takie muszą być rozłożone 

między pojazdy ciężkie i inne pojazdy na 

podstawie aktualnych i prognozowanych 

udziałów w przejechanych 

pojazdokilometrach i mogą być 

korygowane za pomocą obiektywnie 

uzasadnionych współczynników 

równoważności, takich jak te określone 

w pkt 4.”; 

- koszty takie muszą być rozłożone 

między pojazdy ciężkie i inne pojazdy 

lekkie na podstawie aktualnych 

i prognozowanych udziałów 

w przejechanych pojazdokilometrach 

i mogą być korygowane za pomocą 

obiektywnie uzasadnionych 

współczynników równoważności, takich 

jak te określone w pkt 4.”; 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III a – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE 

NAKŁADANIA OPŁATY Z TYTUŁU 

KOSZTÓW ZEWNĘTRZNYCH 

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE 

NAKŁADANIA WYŻSZEJ OPŁATY Z 

TYTUŁU KOSZTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III a – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W niniejszym załączniku określa się 

minimalne wymogi dotyczące nakładania 

opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych oraz, 

w stosownych przypadkach, obliczania 

maksymalnej opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych. 

W niniejszym załączniku określa się 

minimalne wymogi dotyczące nakładania 

wyższej opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości minimalne 

określone w załączniku IIIb oraz, w 

stosownych przypadkach, obliczania 

maksymalnej opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III a – sekcja 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie szczegółowo 

określa część lub części swojej sieci 

drogowej, które podlegają opłacie z tytułu 

kosztów zewnętrznych. 

Państwo członkowskie szczegółowo 

określa część lub części swojej sieci 

drogowej, które podlegają wyższej opłacie 

z tytułu kosztów zewnętrznych niż 



 

PE613.289v03-00 34/42 AD\1148775PL.docx 

PL 

wartości minimalne określone w 

załączniku IIIb. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III a – sekcja 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 

stosować wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości odniesienia 

określone w załączniku IIIb, powiadamia 

Komisję o klasyfikacji pojazdów, zgodnie 

z którą różnicowana będzie opłata z tytułu 

kosztów zewnętrznych. Państwo 

członkowskie powiadamia także Komisję o 

lokalizacji dróg, na których pobiera się 

wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych (dalej zwanych »drogami 

podmiejskimi (łącznie z autostradami)«), 

oraz dróg, na których pobiera się niższe 

opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych 

(dalej zwanych »drogami 

międzymiastowymi (łącznie z 

autostradami)«). 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 

stosować wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości minimalne 

określone w załączniku IIIb, powiadamia 

Komisję o klasyfikacji pojazdów, zgodnie 

z którą różnicowana będzie opłata z tytułu 

kosztów zewnętrznych. Państwo 

członkowskie powiadamia także Komisję o 

lokalizacji dróg, na których pobiera się 

wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych (dalej zwanych »drogami 

podmiejskimi (łącznie z autostradami)«), 

oraz dróg, na których pobiera się 

minimalne opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych (dalej zwanych »drogami 

międzymiastowymi (łącznie z 

autostradami)«). 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III – sekcja 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przepisy niniejszej sekcji mają 

zastosowanie w przypadku, gdy państwo 

członkowskie zamierza stosować wyższe 

opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych od 

wartości odniesienia określonych w 

załączniku IIIb. 

Przepisy niniejszej sekcji mają 

zastosowanie w przypadku, gdy państwo 

członkowskie zamierza stosować wyższe 

opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych niż 

wartości minimalne określone w 

załączniku IIIb. 

 



 

AD\1148775PL.docx 35/42 PE613.289v03-00 

 PL 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III a – sekcja 4 – punkt 4.1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 

stosować wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości odniesienia 

określone w załączniku IIIb, dane państwo, 

lub, w stosownych przypadkach, 

niezależny organ oblicza należny koszt 

zanieczyszczenia powietrza 

spowodowanego ruchem drogowym, 

stosując poniższy wzór: 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 

stosować wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości minimalne 

określone w załączniku IIIb, dane państwo, 

lub, w stosownych przypadkach, 

niezależny organ oblicza należny koszt 

zanieczyszczenia powietrza 

spowodowanego ruchem drogowym, 

stosując poniższy wzór: 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III a – sekcja 4 – punkt 4.2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 

stosować wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości odniesienia 

określone w załączniku IIIb, dane państwo, 

lub, w stosownych przypadkach, 

niezależny organ oblicza należny koszt 

zanieczyszczenia hałasem spowodowanego 

ruchem drogowym, stosując poniższe 

wzory: 

Jeżeli państwo członkowskie zamierza 

stosować wyższe opłaty z tytułu kosztów 

zewnętrznych niż wartości minimalne 

określone w załączniku IIIb, dane państwo, 

lub, w stosownych przypadkach, 

niezależny organ oblicza należny koszt 

zanieczyszczenia hałasem spowodowanego 

ruchem drogowym, stosując poniższe 

wzory: 

 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III b – tytuł  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

WARTOŚCI ODNIESIENIA OPŁATY Z 

TYTUŁU KOSZTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

WARTOŚCI MINIMALNE OPŁATY Z 

TYTUŁU KOSZTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III b – sekcja 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W niniejszym załączniku określono 

wartości odniesienia opłaty z tytułu 

kosztów zewnętrznych, z uwzględnieniem 

kosztów zanieczyszczenia powietrza i 

hałasu. 

W niniejszym załączniku określono 

wartości minimalne opłaty z tytułu 

kosztów zewnętrznych, z uwzględnieniem 

kosztów zanieczyszczenia powietrza i 

hałasu. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III b – tabela 1 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela 1: wartości odniesienia opłaty z 

tytułu kosztów zewnętrznych dotyczące 

pojazdów ciężarowych 

Tabela 1: wartości minimalne opłaty z 

tytułu kosztów zewnętrznych dotyczące 

pojazdów ciężarowych 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III  b – tabela 2 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela 2: wartości odniesienia opłaty z 

tytułu kosztów zewnętrznych dotyczące 

Tabela 2: wartości minimalne opłaty z 

tytułu kosztów zewnętrznych dotyczące 
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autokarów autokarów 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III b – tabela 2 a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

 

Poprawka 

Tabela 2a: wartości minimalne opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych dotyczące 

samochodów osobowych 

 

Pojazd  Silnik  Klasa Euro  Drogi 

podmiejskie  

Drogi 

międzymiastowe  

Samochodowy 

olej napędowy  

<1,4l  Euro 2  1,9  0,9  

Euro 3  1,6  0,9  

Euro 4  1,3  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  

1,4-2,0l Euro 0 3,6 1,0 

Euro 1  1,9  0,9  

Euro 2  1,8  0,8  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4  1,4  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  

Euro 6 0,6  0,3  

<2,0 l Euro 0 3,9 1,3 

Euro 1 1,9 0,9 

Euro 2  1,8  0,9  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4  1,4  0,7  

Euro 5  0,9  0,5  



 

PE613.289v03-00 38/42 AD\1148775PL.docx 

PL 

Euro 6  0,6  0,3  

Benzyna <1,4l Euro 0 3,7 2,4 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,5  0,2  

Euro 6  0,5  0,2  

1,4-2,0l Euro 0 3,9 3,0 

Euro 1  1,1  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

  Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

<2,0 l Euro 0 4,0 3,0 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,5  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4  0,5  0,2  

Euro 5  0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik III b – tabela 2 b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

 

Poprawka 

Tabela 2b: wartości minimalne opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych w odniesieniu do 
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pojazdów dostawczych przeznaczonych do przewozu towarów: 

Pojazd  Klasa Euro  Drogi podmiejskie  Drogi międzymiastowe  

Pojazdy 

dostawcze 

przeznaczone do 

przewozu 

towarów 

(benzyna) 

Euro 1 2,4 0,7 

Euro 2  1,9 0,4 

Euro 3  1,8  0,4  

Euro 4  1,7  0,3  

Euro 5  1,6  0,3  

Euro 6  1,6  0,3  

Pojazdy 

dostawcze 

przeznaczone do 

przewozu 

towarów (olej 

napędowy) 

Euro 1 4,0 1,7 

Euro 2  4,1  1,7  

Euro 3  3,5  1,3  

Euro 4  3,0  1,1  

Euro 5  2,2  0,8  

Euro 6  1,9  0,5  

 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 2 

Dyrektywa 1999/62/WE 

Załącznik V – część 1 – tabela 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 2: Współczynniki równoważności do celów ustalenia proporcji między poziomami 

opłat z tytułu zatorów komunikacyjnych dla różnych kategorii pojazdów 

Kategoria pojazdu Współczynnik równoważności 

Pojazdy lekkie 1 

Sztywne pojazdy ciężarowe 1,9 

Autobusy i autokary 2,5 

Przegubowe pojazdy ciężarowe 2,9 

 

Poprawka 

Tabela 2: Współczynniki równoważności do celów ustalenia proporcji między poziomami 

opłat z tytułu zatorów komunikacyjnych dla różnych kategorii pojazdów 

Kategoria pojazdu Współczynnik równoważności 
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Pojazdy lekkie 1 

Sztywne pojazdy ciężarowe 1,9 

Autobusy i autokary 1,5 

Przegubowe pojazdy ciężarowe 2,9 
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 
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