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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Wszyscy obywatele UE mają prawo 
do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
na mocy art. 6 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), 
prawo do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego na mocy art. 7 Karty, a także 
prawo do ochrony danych osobowych na 
mocy art. 8 Karty).

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić znaczenie ochrony wyżej wymienionych praw, ponieważ 
transgraniczna wymiana informacji za pośrednictwem interoperacyjnych systemów 
elektronicznego poboru opłat mogłaby zagrażać tym prawom. Niniejsza poprawka jest 
nieodłącznie powiązana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Niezbędne jest zapewnienie 
powszechnego wykorzystywania 
systemów elektronicznego poboru opłat w 
państwach członkowskich oraz państwach 
sąsiednich oraz posiadanie systemów 

(2) Niezbędne jest zapewnienie 
powszechnego wykorzystywania systemów
elektronicznego poboru opłat w państwach 
członkowskich oraz państwach sąsiednich
oraz w miarę możliwości posiadanie 
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interoperacyjnych dopasowanych do 
dalszego rozwoju polityki pobierania opłat 
drogowych na poziomie Unii oraz dalszego 
rozwoju technicznego.

niezawodnych, przyjaznych dla 
użytkownika i opłacalnych systemów 
interoperacyjnych dopasowanych do 
dalszego rozwoju polityki pobierania opłat 
drogowych na poziomie Unii oraz dalszego 
rozwoju technicznego.

Uzasadnienie

Systemy elektronicznego poboru opłat powinny być w miarę możliwości niezawodne, 
przyjazne dla użytkownika i opłacalne. Będzie to przynosić korzyści obywatelom UE. 
Niniejsza poprawka jest nieodłącznie powiązana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Upowszechnianie się specyfikacji 
nałożonych przez państwa członkowskie i 
kraje sąsiednie w odniesieniu do ich 
systemów elektronicznego poboru opłat 
może utrudniać zarówno sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jak i 
realizację celów polityki transportowej. 
Taka sytuacja może prowadzić 
do namnożenia się niekompatybilnych i 
kosztownych elektronicznych urządzeń w 
kabinie kierowcy pojazdów ciężkich oraz 
do popełniania błędów przez kierowców 
przy korzystaniu z nich, skutkujących na 
przykład niezamierzonym unikaniem 
płatności. Taki przyrost liczby urządzeń 
jest niemożliwy do zaakceptowania dla 
użytkowników oraz producentów 
pojazdów z uwagi na koszty, 
bezpieczeństwo, jak również z przyczyn 
prawnych.

(4) Upowszechnianie się specyfikacji 
nałożonych przez państwa członkowskie i 
kraje sąsiednie w odniesieniu do ich 
systemów elektronicznego poboru opłat 
może utrudniać zarówno sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
korzystanie ze swobody przemieszczania 
się, jak i realizację celów polityki 
transportowej. Taka sytuacja może 
prowadzić do namnożenia się 
niekompatybilnych i kosztownych 
elektronicznych urządzeń w kabinie 
kierowcy pojazdów ciężkich oraz do 
popełniania błędów przez kierowców przy 
korzystaniu z nich, skutkujących na 
przykład niezamierzonym unikaniem 
płatności. Taki przyrost liczby urządzeń 
jest niemożliwy do zaakceptowania dla 
użytkowników oraz producentów 
pojazdów z uwagi na koszty, 
bezpieczeństwo, jak również z przyczyn 
prawnych.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna z ważnych powodów wynikających z wewnętrznej logiki tekstu, 
aby zaostrzyć wniosek dzięki wskazaniu, że wielość systemów elektronicznego poboru opłat 
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wpływa na zasadę swobodnego przemieszczania się.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Sztuczne bariery dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
powinny zostać usunięte, przy 
jednoczesnym umożliwieniu państwom 
członkowskim oraz Unii realizowania 
nadal różnych polityk w zakresie opłat 
drogowych w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów pojazdów, na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 
Urządzenia zainstalowane w pojazdach 
powinny umożliwiać realizację tych 
polityk w zakresie opłat drogowych 
zgodnie z zasadami niedyskryminacji 
pomiędzy obywatelami wszystkich państw 
członkowskich. Interoperacyjność 
systemów elektronicznego poboru opłat na 
poziomie Unii powinna zatem zostać 
zapewniona tak szybko, jak to możliwe.

(5) Sztuczne bariery dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
powinny zostać usunięte, przy 
jednoczesnym umożliwieniu państwom 
członkowskim oraz Unii realizowania 
nadal różnych polityk w zakresie opłat 
drogowych w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów pojazdów, na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 
Urządzenia zainstalowane w pojazdach 
powinny umożliwiać realizację tych 
polityk w zakresie opłat drogowych 
zgodnie z zasadami niedyskryminacji 
pomiędzy obywatelami wszystkich państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
poszanowaniu wszystkich praw 
podstawowych. Niezawodna 
interoperacyjność 
systemów elektronicznego poboru opłat na 
poziomie Unii bazująca na poszanowaniu 
praw podstawowych powinna zatem zostać 
zapewniona tak szybko, jak to możliwe

Uzasadnienie

Przy zapewnianiu interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat należy w pełni 
przestrzegać praw podstawowych obywateli. Niniejsza poprawka jest nieodłącznie powiązana 
z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy potwierdzić, że europejską (8) Należy potwierdzić, że europejską 
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usługę opłaty elektronicznej (EETS) 
świadczą dostawcy EETS, jak określono w 
decyzji Komisji 2009/750/WE17.

usługę opłaty elektronicznej (EETS) 
świadczą zgodnie z prawem dostawcy 
EETS, jak określono w decyzji Komisji 
2009/750/WE17, przy zachowaniu pełnej 
zgodności z prawami podstawowymi.

_________________ _________________

17 Decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 
października 2009 r. w sprawie definicji 
europejskiej usługi opłaty elektronicznej 
oraz jej elementów technicznych (Dz.U. L 
268 z 13.10.2009, s. 11).

17 Decyzja Komisji 2009/750/WE z dnia 6 
października 2009 r. w sprawie definicji 
europejskiej usługi opłaty elektronicznej 
oraz jej elementów technicznych (Dz.U. L 
268 z 13.10.2009, s. 11).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozwiązania z zakresu 
elektronicznego poboru opłat oraz 
współpracujących inteligentnych systemów 
transportowych (C-ITS) korzystają z 
podobnych technologii oraz sąsiednich 
pasm częstotliwości na potrzeby łączności 
krótkiego zasięgu między pojazdami oraz 
między pojazdami a elementami 
infrastruktury. W przyszłości należy 
przeanalizować możliwość scalenia 
elektronicznego poboru opłat i C-ITS w 
paśmie 5,9 GHz, z którego obecnie 
korzysta C-ITS, po przeprowadzeniu 
dokładnej oceny związanych z tym 
kosztów, korzyści, barier technicznych i 
możliwych rozwiązań.

(10) Rozwiązania z zakresu 
elektronicznego poboru opłat oraz 
współpracujących inteligentnych systemów 
transportowych (C-ITS) korzystają z 
podobnych technologii oraz sąsiednich 
pasm częstotliwości na potrzeby łączności 
krótkiego zasięgu między pojazdami oraz 
między pojazdami a elementami 
infrastruktury. W przyszłości należy 
przeanalizować możliwość scalenia 
elektronicznego poboru opłat i C-ITS w 
paśmie 5,9 GHz, z którego obecnie 
korzysta C-ITS, po przeprowadzeniu 
dokładnej oceny potencjalnego wpływu na 
prywatność i ochronę danych, a także 
związanych z tym kosztów, korzyści, 
barier technicznych i możliwych 
rozwiązań, aby nie stanowiło to 
przeszkody, zwłaszcza dla MŚP.

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą opinią komisji LIBE w sprawie współpracujących inteligentnych systemów 
transportowych (Grapini).

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Problemy z ustaleniem tożsamości 
nierezydentów popełniających 
wykroczenie na szkodę systemów 
elektronicznego poboru opłat utrudniają 
dalsze wdrażanie tych systemów oraz 
stosowanie na szerszą skalę na unijnych 
drogach zasady „użytkownik płaci” i 
„zanieczyszczający płaci”.

(13) Problemy z ustaleniem tożsamości 
nierezydentów popełniających 
wykroczenie na szkodę systemów 
elektronicznego poboru opłat utrudniają 
dalsze wdrażanie tych systemów oraz 
stosowanie na szerszą skalę na unijnych 
drogach zasady „użytkownik płaci” i 
„zanieczyszczający płaci”, dlatego też 
istnieje potrzeba znalezienia sposobu 
identyfikacji takich osób.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie należy 
zobowiązać do przekazywania Komisji 
informacji i danych koniecznych do oceny 
skuteczności i wydajności systemu 
wymiany informacji na temat osób, które 
nie uiściły opłaty drogowej. Komisję 
należy zobowiązać do przeprowadzenia 
oceny uzyskanych danych i informacji oraz 
do zaproponowania, w razie potrzeby, 
zmian w przepisach.

(16) Państwa członkowskie należy 
zobowiązać do przekazywania Komisji 
informacji i danych koniecznych do oceny 
skuteczności i wydajności systemu 
wymiany informacji na temat osób, które 
nie uiściły opłaty drogowej, przy pełnym 
poszanowaniu ochrony danych 
osobowych. Komisję należy zobowiązać do 
przeprowadzenia oceny uzyskanych 
danych i informacji oraz do 
zaproponowania, w razie potrzeby, zmian 
w przepisach. Nie należy przekazywać ani 
udostępniać Komisji jakichkolwiek 
danych osobowych.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Należy wyraźnie podkreślić, że przekazywanie stosownych informacji instytucjom UE przez 
państwa członkowskie musi odbywać się przy zapewnieniu pełnego przestrzegania prawa do 
ochrony danych osobowych.

Niniejsza poprawka jest konieczna z istotnych względów wynikających z wewnętrznej logiki 
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tekstu oraz powiązania z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wprowadzenie 
systemów elektronicznego poboru opłat 
wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych. Takie przetwarzanie powinno 
być przeprowadzane zgodnie z przepisami 
prawa Unii , określonymi między innymi w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/67919, dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/68020 oraz w dyrektywie 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady21. Prawo do ochrony danych 
osobowych jest w sposób wyraźny uznane 
przez art. 8 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej.

(17) Wprowadzenie systemów
elektronicznego poboru opłat wiąże się z 
przetwarzaniem danych osobowych.
Prawo do ochrony danych osobowych jest 
wyraźnie uznane w art. 8 Karty i art. 16 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Takie przetwarzanie 
powinno być przeprowadzane zgodnie z
przepisami prawa Unii, określonymi 
między innymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67919 oraz w dyrektywie 
2002/58/WE20 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, a w przypadku gdy nieuiszczenie 
opłat drogowych jest przestępstwem w tym 
państwie członkowskim, w którym opłata 
jest należna, w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/68021.

__________________ __________________

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, 

20 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 
201 z 31.7.2002, s. 37).
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prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

21 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 
201 z 31.7.2002, s. 37).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

Uzasadnienie

Wniosek ma zastosowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a dyrektywa 
dotycząca policji (2016/680) do przetwarzania danych osobowych.  Ważne jest rozróżnienie 
państw członkowskich, w których nieuiszczenie opłat drogowych jest kwestią administracyjną, 
i państw członkowskich, w których jest to przestępstwo. Poprawka jest nierozerwalnie 
związana z innymi poprawkami sprawozdawcy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia 
interoperacyjności systemów 
elektronicznego poboru opłat drogowych 
oraz ułatwienia transgranicznej wymiany 
informacji na temat przypadków 
nieuiszczenia opłaty drogowej należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
dostosowania do postępu technologicznego 

(19) W celu zapewnienia 
interoperacyjności systemów 
elektronicznego poboru opłat drogowych 
oraz zgodnego z prawem ułatwienia 
transgranicznej wymiany informacji na 
temat przypadków nieuiszczenia opłaty 
drogowej należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w
odniesieniu do dostosowania do postępu 
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wykazu technologii, z których można 
korzystać do przeprowadzania transakcji 
elektronicznego poboru opłat w systemach 
elektronicznego poboru opłat 
wymagających instalacji lub zastosowania 
urządzeń pokładowych. 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. 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.

technologicznego wykazu technologii, z 
których można korzystać do 
przeprowadzania transakcji 
elektronicznego poboru opłat w systemach 
elektronicznego poboru opłat 
wymagających instalacji lub zastosowania 
urządzeń pokładowych. 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. 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.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez 
uszczerbku dla podejmowanych przez 
państwa członkowskie decyzji o pobieraniu 
opłat od określonych rodzajów pojazdów
oraz decyzji określających wysokość tych 
opłat i cel ich pobierania.

W celu poszanowania zasady 
pomocniczości niniejszą dyrektywę stosuje 
się bez uszczerbku dla podejmowanych 
przez państwa członkowskie decyzji o 
pobieraniu opłat od określonych rodzajów 
pojazdów oraz decyzji określających 
wysokość tych opłat i cel ich pobierania.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „obszar elektronicznego poboru 
opłat” oznacza drogę, sieć dróg, obiekt, 
taki jak most lub tunel, bądź prom, gdzie 
opłaty drogowe pobiera się – wyłącznie lub 
częściowo – za pomocą mechanizmów 
automatycznego wykrywania, takich jak 
łączność z urządzeniem pokładowym 
wewnątrz pojazdu lub automatyczne 
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;

e) „obszar elektronicznego poboru 
opłat” oznacza drogę, sieć dróg, obiekt, 
taki jak most lub tunel, bądź prom, gdzie 
opłaty drogowe pobiera się – wyłącznie lub 
częściowo – za pomocą mechanizmów 
automatycznego wykrywania, takich jak 
łączność z urządzeniem pokładowym 
wewnątrz pojazdu, ewentualnie 
uzupełnionych o automatyczne 
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych;

Uzasadnienie

Ze względu na niski stopień standaryzacji tablic rejestracyjnych oraz systemów 
rozpoznawania w obrębie Unii, poleganie wyłącznie na rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych 
może prowadzić do błędnych wyników. Z tego powodu automatyczne rozpoznawanie tablic 
rejestracyjnych powinno być wykorzystywane jedynie jako dodatkowe narzędzie do 
pobierania opłat za przejazd.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „państwo członkowskie rejestracji” 
oznacza państwo członkowskie rejestracji 
pojazdu, przy pomocy którego popełniono 
wykroczenie, jakim jest nieuiszczenie 
opłaty drogowej;

i) „państwo członkowskie rejestracji” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
zarejestrowano pojazd, przy pomocy 
którego popełniono wykroczenie jakim jest 
nieuiszczenie opłaty drogowej;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie nowe systemy elektronicznego 
poboru opłat , które wymagają instalacji 
lub zastosowania urządzeń pokładowych
, stosują – do celów przeprowadzania 
transakcji związanych z opłatami 
elektronicznymi – jedną lub więcej spośród 

Wszystkie nowe systemy elektronicznego 
poboru opłat, które wymagają instalacji lub 
zastosowania urządzeń pokładowych,
stosują – do celów przeprowadzania 
transakcji związanych z opłatami 
elektronicznymi – jedną lub więcej spośród 
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technologii wymienionych w załączniku 
IV.

następujących technologii:

a) pozycjonowanie satelitarne;

b) łączność ruchoma stosująca normę 
GSM-GPRS (ref. GSM TS 60/23.00);

c) technologia mikrofalowa 5,8 GHz.

Uzasadnienie

Rozwiązania technologiczne są kluczowym czynnikiem warunkującym interoperacyjność, co 
stanowi jeden z głównych celów tego przekształcenia. W związku z tym decyzję dotyczącą 
wykazu kwalifikujących się rozwiązań technologicznych należy pozostawić 
współprawodawcy, a nie Komisji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istniejące systemy elektronicznego poboru 
opłat, które wykorzystują technologie inne 
niż technologie wymienione w załączniku 
IV, muszą zapewniać obsługę 
wymienionych w tym załączniku 
technologii w przypadku dokonania w tych 
systemach istotnych ulepszeń 
technologicznych.

Istniejące systemy elektronicznego poboru 
opłat, które wykorzystują technologie inne 
niż technologie wymienione w pierwszym 
akapicie muszą zapewniać obsługę 
wymienionych w tym załączniku 
technologii w przypadku dokonania w tych 
systemach istotnych ulepszeń 
technologicznych.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy EETS udostępniają 
użytkownikom urządzenia pokładowe, 

Dostawcy EETS udostępniają 
użytkownikom urządzenia pokładowe, 
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które pozwalają korzystać ze wszystkich 
systemów elektronicznego poboru opłat 
eksploatowanych w państwach 
członkowskich działających w oparciu o 
technologie wymienione w załączniku IV, 
są interoperacyjne z tymi systemami oraz 
mogą się z nimi komunikować.

które pozwalają korzystać ze wszystkich 
systemów elektronicznego poboru opłat 
eksploatowanych w państwach 
członkowskich działających w oparciu o 
technologie wymienione w ust. 1, są 
interoperacyjne z tymi systemami oraz 
mogą się z nimi komunikować.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urządzenia pokładowe mogą 
korzystać z własnych podzespołów 
sprzętowych i oprogramowania, 
wykorzystywać elementy innych 
podzespołów sprzętowych i 
oprogramowania obecnych w pojeździe 
bądź korzystać z obu tych rozwiązań. Do 
celów komunikowania się z innymi 
podzespołami sprzętowymi obecnymi w 
pojeździe urządzenia pokładowe mogą 
korzystać z technologii innych niż 
technologie wymienione w załączniku IV.

4. Urządzenia pokładowe mogą 
korzystać z własnych podzespołów 
sprzętowych i oprogramowania, 
wykorzystywać elementy innych 
podzespołów sprzętowych i 
oprogramowania obecnych w pojeździe 
bądź korzystać z obu tych rozwiązań. Do 
celów komunikowania się z innymi 
podzespołami sprzętowymi obecnymi w 
pojeździe urządzenia pokładowe mogą 
korzystać z technologii innych niż 
technologie wymienione w ust. 1.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 6. Państwa członkowskie zapewniają, 
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aby przetwarzanie danych osobistych 
niezbędne do funkcjonowania usługi EETS 
było przeprowadzane zgodnie z unijnymi 
przepisami chroniącymi wolności i 
podstawowe prawa osób fizycznych, 
łącznie z ich prywatnością oraz 
zapewniają, aby w szczególności 
przestrzegane były przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/679, dyrektywy 
(UE) 2016/680 i dyrektywy 2002/58/WE.

aby przetwarzanie danych osobowych 
niezbędne do funkcjonowania usługi EETS 
było przeprowadzane zgodnie z unijnymi 
przepisami chroniącymi wolności i 
podstawowe prawa osób fizycznych, 
łącznie z ich prywatnością oraz 
zapewniają, aby w szczególności 
przestrzegane były przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 
2002/58/WE. Danych osobowych 
przetwarzanych na mocy niniejszej 
dyrektywy nie przetwarza się później do 
innych celów i usuwa się je natychmiast, 
gdy nie są dłużej potrzebne do celu, w 
jakim zostały przetworzone.

Uzasadnienie

Ponieważ wniosek przewiduje istotną zmianę obowiązującego tekstu, która ma na celu 
zapewnienie interoperacyjności EETS, uiszczania opłat i nowych przepisów w zakresie 
współpracy między państwami członkowskimi oraz egzekwowania prawa w przypadku 
nieuiszczonych opłat, stanowi on istotną ingerencję w prawo do ochrony danych, do której 
wniosek ten się nie odnosi. Niniejsza poprawka jest zatem niezbędna w celu zapewnienia 
ochrony danych osobowych i zgodności z prawem UE.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów prowadzenia dochodzeń w 
sprawach dotyczących nieuiszczenia opłat 
drogowych państwa członkowskie 
udzielają krajowym punktom 
kontaktowym innych państw 
członkowskich dostęp do następujących 
danych rejestracyjnych pojazdów wraz z 
uprawnieniami do przeprowadzania 
automatycznych wyszukiwań w 
odniesieniu do tych danych:

Do wyłącznego celu prowadzenia 
dochodzeń w sprawach dotyczących 
nieuiszczenia opłat drogowych państwa 
członkowskie przyznają krajowym 
punktom kontaktowym innych państw 
członkowskich dostęp do następujących 
danych rejestracyjnych pojazdów wraz z 
uprawnieniami do przeprowadzania 
automatycznych wyszukiwań w 
odniesieniu do tych danych:

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z unijnymi przepisami o ochronie danych.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) danych dotyczących pojazdów; oraz a) danych koniecznych do 
zidentyfikowania określonego pojazdu; 
oraz

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) danych dotyczących właścicieli lub 
posiadaczy pojazdu.

b) danych koniecznych do 
zidentyfikowania właścicieli lub 
posiadaczy pojazdu oraz nawiązania z 
nimi kontaktu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane automatyczne wyszukiwania 
przeprowadza się zgodnie z procedurami, o 
których mowa w rozdziale 3 pkt 2 i 3 w 
załączniku do decyzji Rady 
2008/616/WSiSW, oraz z wymogami 
określonymi w załączniku II do niniejszej 
dyrektywy.

Wspomniane automatyczne wyszukiwania 
przeprowadza się z zachowaniem pełnej 
zgodności z procedurami, o których mowa 
w rozdziale 3 pkt 2 i 3 w załączniku do 
decyzji Rady 2008/616/WSiSW, z 
wymogami określonymi w załączniku II do 
niniejszej dyrektywy, a także ze wszystkimi 
prawami podstawowymi.

_________________ _________________

26 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 
23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia 
decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie 
intensyfikacji współpracy transgranicznej, 
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 
przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 

26 Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 
23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia 
decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie 
intensyfikacji współpracy transgranicznej, 
szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 
przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 
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210 z 6.8.2008, s. 12). 210 z 6.8.2008, s. 12).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wysyłając zawiadomienie do 
właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu 
lub osoby zidentyfikowanej w inny sposób, 
którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty 
drogowej, państwo członkowskie, na 
którego terytorium miało miejsce 
nieuiszczenie opłaty drogowej, zgodnie ze 
swoim prawem, podaje wszystkie istotne 
informacje, w szczególności charakter 
przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, 
miejsce, datę i czas nieuiszczenia opłaty 
drogowej, tytuły aktów prawa krajowego, 
których przepisy naruszono, oraz sankcję, a 
także, w stosownych przypadkach, dane 
dotyczące urządzenia, przy pomocy 
którego wykryto dane wykroczenie. W tym 
celu państwo członkowskie, na którego 
terytorium miało miejsce nieuiszczenie 
opłaty drogowej, może skorzystać ze 
wzoru określonego w załączniku III.

2. Wysyłając zawiadomienie do 
właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu 
lub osoby zidentyfikowanej w inny sposób, 
którą podejrzewa się o nieuiszczenie opłaty 
drogowej, państwo członkowskie, na 
którego terytorium miało miejsce 
nieuiszczenie opłaty drogowej, zgodnie ze 
swoim prawem, podaje wszystkie istotne 
informacje, w szczególności charakter 
przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, 
miejsce, datę i czas nieuiszczenia opłaty 
drogowej, tytuły aktów prawa krajowego, 
których przepisy naruszono, oraz sankcję, a 
także dane dotyczące urządzenia, przy 
pomocy którego wykryto dane 
wykroczenie. W tym celu państwo 
członkowskie, na którego terytorium miało 
miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, 
może skorzystać ze wzoru określonego w 
załączniku III.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, na którego terytorium miało 
miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, 
podejmie decyzję o wszczęciu 
postępowania dotyczącego przypadku 
nieuiszczenia opłaty drogowej, to państwo 
członkowskie – w celu zapewnienia 
poszanowania praw podstawowych –
wysyła zawiadomienie w języku, w jakim 
sporządzono dokument rejestracyjny 

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, na którego terytorium miało 
miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, 
podejmie decyzję o wszczęciu 
postępowania dotyczącego przypadku 
nieuiszczenia opłaty drogowej, to państwo 
członkowskie – w celu zapewnienia 
poszanowania praw podstawowych –
wysyła zawiadomienie w języku, w jakim 
sporządzono dokument rejestracyjny 
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pojazdu, jeśli jest on znany, lub w jednym 
z języków urzędowych państwa 
członkowskiego rejestracji.

pojazdu, jeśli jest on znany, lub w jednym 
z języków urzędowych państwa 
członkowskiego rejestracji. W 
zawiadomieniu tym państwo członkowskie 
informuje adresata o dostępnych 
właścicielowi pojazdu mechanizmach 
zakwestionowania domniemanego 
wykroczenia, a zwłaszcza o prawie do 
odwołania i dochodzenia roszczeń oraz o 
organie, u którego można dochodzić tych 
praw.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 Artykuł 8

Ochrona danych Ochrona danych

1. Do danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie niniejszej 
dyrektywy zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz 
krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne stanowiące transpozycję
dyrektywy (UE) 2016/680.

1. Do danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie niniejszej 
dyrektywy zastosowanie ma 
rozporządzenie (UE) 2016/679 i dyrektywa 
2002/58/WE. Dyrektywa (UE) 2016/680 
ma zastosowanie wyłącznie do danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie 
niniejszej dyrektywy w sytuacji gdy 
nieuiszczenie opłaty drogowej jest 
przestępstwem w państwie członkowskim, 
w którym opłata jest należna.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby dane osobowe przetwarzane na 
podstawie niniejszej dyrektywy w 
odpowiednim terminie poprawiano w 
razie ich niedokładności bądź je usuwano
lub ograniczano ich przetwarzanie, a
termin przechowywania danych określano
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 
oraz krajowymi przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi i administracyjnymi 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby przetwarzanie danych osobowych do 
celów art. 5 ograniczało się do typów 
danych wymienionych w załączniku 
II.Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby osoby, których dane dotyczą, 
miały w razie niedokładności tych danych 
prawo do ich aktualizacji, sprostowania
lub usunięcia bez nieuzasadnionej zwłoki.
Państwa członkowskie określają termin 
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stanowiącymi transpozycję dyrektywy
(UE) 2016/680.

przechowywania danych osobowych
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 
oraz – w stosownych przypadkach – z 
dyrektywą (UE) 2016/680.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wszelkie dane osobowe przetwarzane na 
podstawie niniejszej dyrektywy 
wykorzystywano wyłącznie na potrzeby
ułatwiania transgranicznej wymiany 
informacji na temat przypadków
nieuiszczenia opłaty drogowej oraz aby 
osobom, których dane dotyczą, 
przysługiwały takie same prawa do 
informacji, dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia i zastrzeżenia oraz
do odszkodowania i sądowego środka 
zaskarżenia jak przewidziano w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 i w 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
stanowiących transpozycję dyrektywy
(UE) 2016/680.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dane osobowe przetwarzane na podstawie 
niniejszej dyrektywy były przetwarzane 
jedynie w celu ułatwiania transgranicznej 
wymiany informacji o przypadkach
nieuiszczenia opłaty drogowej oraz aby nie 
przetwarzano ich następnie w żadnym 
innym celu. Państwa członkowskie 
zapewniają również, aby osobom, których 
dane dotyczą, przysługiwały takie same 
prawa do informacji, dostępu do danych, 
ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 
ich przetwarzania, złożenia skargi do 
organu nadzorczego ds. ochrony danych,
do odszkodowania i skutecznego środka 
zaskarżenia, jak przewidziano w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 i, w 
stosownych przypadkach, w dyrektywie
(UE) 2016/680. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by dostęp do danych 
osobowych przyznawano wyłącznie 
wyznaczonym właściwym organom do 
celów wymiany danych rejestracyjnych 
pojazdu.

3. Każda osoba, której to dotyczy, ma 
prawo do uzyskania informacji na temat 
tego, jakie dane utrwalone w państwie 
członkowskim rejestracji przesłano do 
państwa członkowskiego, w którym miało 
miejsce nieuiszczenie opłaty drogowej, w 
tym informacji dotyczących daty zapytania 
oraz właściwego organu państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
miało miejsce nieuiszczenie opłaty 
drogowej.

3. Każda osoba, której to dotyczy, ma 
prawo do uzyskania bez nieuzasadnionej 
zwłoki informacji na temat tego, jakie dane 
utrwalone w państwie członkowskim 
rejestracji przesłano do państwa 
członkowskiego, w którym miało miejsce 
nieuiszczenie opłaty drogowej, w tym 
informacji dotyczących daty zapytania oraz 
właściwego organu państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
miało miejsce nieuiszczenie opłaty 
drogowej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [5 lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] r. Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania przez 
państwa członkowskie przepisów art. 6 i 7 
niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym 
Komisja koncentruje się w szczególności 
na poniższych aspektach i, w stosownych 
przypadkach, przedstawia wnioski 
dotyczące tych aspektów:

Do dnia [4 lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] r. Komisja składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania przez 
państwa członkowskie przepisów art. 6 i 7 
niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym 
Komisja koncentruje się w szczególności 
na poniższych aspektach i, w stosownych 
przypadkach, przedstawia wnioski 
dotyczące tych aspektów:

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- analiza wpływu stosowania art. 6 i 
7 niniejszej dyrektywy na prawa 
podstawowe, zwłaszcza prawo do 
prywatności i ochrony danych osobowych,

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 11, aktów 
delegowanych zmieniających załączniki I i 
IV w celu dostosowania ich do postępu 
technicznego.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 11, aktów 
delegowanych zmieniających załącznik I w 
celu dostosowania go do postępu 
technicznego.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką skreślającą załącznik IV i przenoszącą do art. 3 ust. 1 akapit 
pierwszy wykaz kwalifikujących się technologii.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [wejście w życie niniejszej 
dyrektywy] r.

2. Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 10, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia [wejście w życie 
niniejszej dyrektywy]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
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.

Uzasadnienie

Chociaż przekazanie Komisji uprawnień powinno być ograniczone w czasie, dyrektywa 
powinna przewidywać możliwość automatycznego przedłużenia okresu przekazania 
uprawnień.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – ustęp 1 – akapit 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zatwierdzenie wybranych 
rozwiązań technicznych pod względem 
zgodności z unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony wolności i 
podstawowych praw osób fizycznych, 
łącznie z ich prywatnością i ochroną 
danych osobowych . W szczególności 
niezbędne będzie zapewnienie 
przestrzegania przepisów rozporządzenia 
(UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE;

k) zatwierdzenie wybranych 
rozwiązań technicznych pod względem 
zgodności z unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony wolności i 
podstawowych praw osób fizycznych, 
łącznie z ich prywatnością i ochroną 
danych osobowych . W szczególności 
niezbędne będzie zapewnienie 
przestrzegania przepisów rozporządzenia 
(UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, a 
także, w stosownych przypadkach,
dyrektywy (UE) 2016/680;



AD\1149703PL.docx 21/24 PE616.760v03-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi 
poprawkami, które wprowadzają do tekstu odniesienie do dyrektywy 2016/680.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klauzula dotycząca ochrony danych 
osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/679 mają Państwo prawo do 
zażądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Mają Państwo 
również prawo do złożenia skargi do 
[nazwa i adres właściwego organu 
nadzorczego].

[Jeśli nieuiszczenie opłaty drogowej jest 
uznawane w prawie krajowym za 
przestępstwo:

Zgodnie z [nazwa ustawy krajowej 
wykonującej dyrektywę (UE) 2016/680] 
mają Państwo prawo do zażądania od 
administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
oraz ograniczenia przetwarzania tych 
danych osobowych. Mają Państwo 
również prawo do złożenia skargi do 
[nazwa i adres właściwego organu 
nadzorczego]. ]

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub z dyrektywą w sprawie policji w 
zawiadomieniu należy podać podstawowe prawa do ochrony danych przysługujące wszystkim 
obywatelom oraz nazwę i adres organu, do którego mogą złożyć skargę. Niniejsza poprawka 
jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz technologii dopuszczonych do 
użytku w systemach elektronicznego 
poboru opłat do celów realizacji transakcji 
elektronicznego poboru opłat

skreśla się

1. pozycjonowanie satelitarne;

2. łączność ruchoma;

3. technologia mikrofalowa 5,8 GHz.

Uzasadnienie

Wykaz technologii powinien zostać poddany przez ustawodawcę procedurze współdecyzji. 
Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu.
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