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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0222/2019, którą złożył M. K. (Niemcy), w sprawie 
wprowadzenia w odniesieniu do pojazdów ciężarowych szczegółowych 
przepisów i opłat za przejazd mających zastosowanie w całej Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do przyjęcia szczegółowych przepisów na szczeblu europejskim w 
odniesieniu do pojazdów ciężarowych, w tym kar za przekroczenie 30-sekundowego czasu 
wyprzedzania na autostradach lub wprowadzenia jednolitych opłat za przejazd, przy czym 
wpływy z tych regulacji miałyby służyć wspieraniu kolejowego transportu towarowego.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 14 czerwca 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 września 2019 r.

Uwagi Komisji 

1) Czas wyprzedzania

Propozycja składającego petycję dotyczy przepisów ruchu drogowego, które w przypadku 
braku prawodawstwa UE w tej dziedzinie ustanawiają państwa członkowskie. Obowiązujące 
przepisy państw członkowskich są zgodne z umowami międzynarodowymi, w szczególności 
z Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 r., odnośnie do większości państw 
członkowskich, również Niemiec. Konwencja ta ma również zastosowanie do sąsiadujących 
państw trzecich.
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2) Zatory drogowe powodowane przez samochody ciężarowe

Jeżeli chodzi o tę propozycję uregulowania zachowania kierowców samochodów ciężarowych 
w sytuacji zatoru drogowego, zastosowanie mają również uwagi poczynione w poprzednim 
punkcie.

3) Urządzenie rejestrujące

Obecnie większość samochodów ciężarowych i autobusów poruszających się po drogach 
europejskich jest wyposażona w tachografy cyfrowe, które umożliwiają m.in. rejestrowanie 
działań kierowcy, takich jak czas prowadzenia pojazdu, inne prace, okresy gotowości, 
przerwy i okresy odpoczynku. Umożliwiają one również pomiar prędkości i odległości.

Nowe inteligentne tachografy, które zostaną zainstalowane w samochodach ciężarowych i 
autobusach po raz pierwszy zarejestrowanych w dowolnym państwie członkowskim po 15 
czerwca 2019 r. włącznie, rejestrują również pozycję pojazdu po każdych trzech godzinach 
nieprzerwanej jazdy, a także na początku i na końcu dziennego okresu pracy. Władze krajowe 
mogą wykorzystywać tę funkcję, aby egzekwować przepisy dotyczące wynagrodzenia 
minimalnego.

Ponadto Rada i Parlament omawiają obecnie wniosek w sprawie ulepszonego typu 
inteligentnego tachografu, który umożliwiłby również rejestrowanie położenia samochodu 
ciężarowego przy przekraczaniu granicy, a także przy każdej czynności jego załadunku lub 
rozładunku. Jeżeli ta dodatkowa cecha zostanie ostatecznie zatwierdzona, zapewni ona 
organom egzekwowania prawa dodatkowe informacje na potrzeby kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego, a także przepisów dotyczących 
kabotażu.

4) Opłaty za przejazd samochodów ciężarowych

W 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany unijnych przepisów w sprawie 
opłat drogowych1 w celu rozwiązania problemów dotyczących całego sektora transportu 
drogowego. Przepisy te obejmują dwutlenek węgla (CO2) i szkodliwe emisje skutkujące 
odpowiednio zmianą klimatu i zanieczyszczeniem powietrza, obciążenie części 
transeuropejskiej sieci drogowej prowadzące do regularnego zagęszczenia ruchu, a także 
dyskryminację zagranicznych użytkowników dróg.

Ponieważ opłaty za korzystanie z infrastruktury przez określony czas (winiety) nie są 
odpowiednim rozwiązaniem wspomnianych problemów, a także są często źródłem 
dyskryminacji użytkowników korzystających z dróg tylko okazjonalnie, we wniosku 
proponuje się stopniowe wycofanie dotychczasowego systemu winiet. Państwa członkowskie 

1 COM (2017) 275 final.
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będą jednak mogły nadal decydować, czy wprowadzić system opłat uzależnionych od 
pokonanej odległości, a jeśli tak, to w jakiej części ich sieci drogowej.

Wniosek umożliwiłby w szczególności państwom członkowskim nakładanie opłat z tytułu 
zatorów komunikacyjnych na odcinkach ich sieci drogowych, które są regularnie przeciążone, 
lub na stosowanie dopłat na obszarach, na których obserwuje się znaczne szkody 
środowiskowe lub poważne zagęszczenie ruchu. Zgodnie z wnioskiem dochody z 
dodatkowych opłat będą wykorzystane na finansowanie rozwoju alternatywnej infrastruktury 
transportowej lub usług transportowych.

Obecnie nad wnioskiem tym toczą się prace legislacyjne2. W październiku 2018 r. Parlament 
przyjął stanowisko w sprawie wniosku Komisji w pierwszym czytaniu3, w tym przepisy, 
które wymagałyby od państw członkowskich wykorzystania dochodów uzyskanych z opłat za 
przejazd na cele optymalizacji całego systemu transportowego. Rozmowy w Radzie nadal 
trwają.

Podsumowanie

W odniesieniu do propozycji dotyczących czasu wyprzedzania oraz szczególnych zasad 
dotyczących zachowania kierowców ciężarówek w zatorach drogowych Komisja uważa, że 
wszelkie tego rodzaju problemy można odpowiednio rozwiązać za pomocą przepisów ruchu 
drogowego ustanowionych (które zostaną ustanowione) przez państwa członkowskie zgodnie 
z umowami międzynarodowymi, których są stronami.

Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące urządzeń rejestrujących i przepisów o opłatach za przejazd 
mających zastosowanie do pojazdów ciężarowych, Komisja uważa, że poprawki do 
dotychczasowego prawodawstwa zaproponowane przez Komisję w 2017 r. są wystarczające. 
Należy jednak zauważyć, że końcowy tekst będący wynikiem dyskusji nad wnioskiem 
Komisji będzie zasadniczo zależał od stanowisk Parlamentu i Rady.

4. Odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

1) Czas wyprzedzania

Propozycja składającego petycję dotyczy przepisów ruchu drogowego, które w przypadku 
braku prawodawstwa UE w tej dziedzinie ustanawiają państwa członkowskie. Obowiązujące 
przepisy państw członkowskich są zgodne z umowami międzynarodowymi, w szczególności 
z Konwencją wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 r., odnośnie do większości państw 
członkowskich, również Niemiec. Konwencja ta ma również zastosowanie do sąsiadujących 
państw trzecich.

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423
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2) Zatory drogowe powodowane przez samochody ciężarowe

Jeżeli chodzi o tę propozycję uregulowania zachowania kierowców samochodów ciężarowych 
w sytuacji zatoru drogowego, zastosowanie mają również uwagi poczynione w poprzednim 
punkcie.

3) Urządzenie rejestrujące

Obecnie większość samochodów ciężarowych i autobusów poruszających się po drogach 
europejskich jest wyposażona w tachografy cyfrowe, które umożliwiają m.in. rejestrowanie 
działań kierowcy, takich jak czas prowadzenia pojazdu, inne prace, okresy gotowości, 
przerwy i okresy odpoczynku. Umożliwiają one również pomiar prędkości i odległości.

Nowe inteligentne tachografy, które zostaną zainstalowane w samochodach ciężarowych i 
autobusach po raz pierwszy zarejestrowanych w dowolnym państwie członkowskim od 15 
czerwca 2019 r., rejestrują również pozycję pojazdu po każdych trzech godzinach 
nieprzerwanej jazdy, a także na początku i na końcu dziennego okresu pracy. W zależności od 
przepisów krajowych władze krajowe mogą wykorzystywać tę funkcję, aby egzekwować 
przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego.

Ponadto w grudniu 2019 r. Rada i Parlament przyjęły środki ustawodawcze, które umożliwią 
opracowanie ulepszonego typu inteligentnego tachografu, pozwalającego również na 
rejestrowanie położenia samochodu ciężarowego przy przekraczaniu granicy, a także przy 
każdej czynności jego załadunku lub rozładunku. Te dodatkowe możliwości dostarczą 
organom egzekwowania prawa dodatkowych informacji służących sprawdzeniu, czy 
kierowcy rzeczywiście otrzymują wynagrodzenie przyjmującego państwa członkowskiego za 
wykonywanie pewnych rodzajów operacji, a także skontrolowaniu zgodności z przepisami 
dotyczącymi kabotażu.

4) Opłaty za przejazd samochodów ciężarowych

W 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany unijnych przepisów w sprawie 
opłat drogowych4 w celu rozwiązania problemów dotyczących całego sektora transportu 
drogowego. Obejmuje to dwutlenek węgla (CO2) i szkodliwe emisje, co przyczynia się – 
odpowiednio – do zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza, obciążenie niektórych części 
transeuropejskiej sieci drogowej prowadzące do regularnego zagęszczenia ruchu, a także 
dyskryminację zagranicznych użytkowników dróg.

Ponieważ opłaty za korzystanie z infrastruktury przez określony czas (winiety) nie są 
odpowiednim rozwiązaniem wspomnianych problemów, a także są często źródłem 
dyskryminacji użytkowników korzystających z dróg tylko okazjonalnie, we wniosku 

4 COM(2017) 275 final.
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proponuje się stopniowe wycofanie dotychczasowego systemu winiet. Państwa członkowskie 
będą jednak mogły nadal decydować, czy wprowadzić system opłat uzależnionych od 
pokonanej odległości, a jeśli tak, to w której części ich sieci drogowej.

Proponowany tekst umożliwiłby w szczególności państwom członkowskim nakładanie opłat z 
tytułu zatorów komunikacyjnych na odcinkach ich sieci drogowych, które są regularnie 
przeciążone, lub stosowanie dopłat na obszarach, na których obserwuje się znaczne szkody 
środowiskowe lub poważne zagęszczenie ruchu. Zgodnie z wnioskiem dochody z 
dodatkowych opłat byłyby wykorzystane na finansowanie rozwoju alternatywnej 
infrastruktury transportowej lub usług transportowych.

Obecnie nad wnioskiem tym toczą się prace ustawodawcze5. W październiku 2018 r. 
Parlament przyjął stanowisko w sprawie wniosku Komisji w pierwszym czytaniu6, w tym 
przepisy, które wymagałyby od państw członkowskich wykorzystania dochodów uzyskanych 
z opłat za przejazd na cele optymalizacji całego systemu transportowego. Rozmowy w Radzie 
nadal trwają.

Podsumowanie

W odniesieniu do propozycji dotyczących czasu wyprzedzania oraz szczególnych zasad 
dotyczących zachowania kierowców ciężarówek w zatorach drogowych Komisja uważa, że 
wszelkie tego rodzaju problemy można odpowiednio rozwiązać za pomocą przepisów ruchu 
drogowego ustanowionych (lub do ustanowienia) przez państwa członkowskie zgodnie z 
umowami międzynarodowymi, których są stronami.

Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące urządzeń rejestrujących i przepisów o opłatach za przejazd 
mających zastosowanie do pojazdów ciężarowych, Komisja uważa, że poprawki do 
dotychczasowego prawodawstwa zaproponowane przez Komisję w 2017 r. są wystarczające. 
Należy zauważyć, że ustawodawca politycznie uzgodnił tekst dotyczący poprzedniej kwestii. 
Teksty dotyczące opłat są wciąż przedmiotem dyskusji między Parlamentem i Radą. 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52017PC0275
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=EP:P8_TA(2018)0423 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423

