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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania 

transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat 

drogowych w Unii (wersja przekształcona) 

(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2017)0280), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0173/2017), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 

października 2017 r1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów, 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w 

sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 

prawnych2, 

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 24 lipca 2017 r. skierowane do Komisji 

Transportu i Turystyki zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji 

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0000/2017), 

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 

zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 

uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 

aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących 

tekstów, bez zmiany co do istoty; 

1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 

konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 

                                                 
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym 
2 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1. 
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Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 
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Poprawka  1 

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. Interoperacyjność 

systemów elektronicznego poboru opłat na 

poziomie Unii powinna zatem zostać 

zapewniona tak szybko, jak to możliwe, 

przy jednoczesnym ograniczeniu – w 

miarę możliwości – kosztów ponoszonych 

przez zarządców dróg w związku z 

instalowaniem odpowiednich urządzeń 

oraz kosztów usługi elektronicznego 

poboru opłat. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie EETS powoduje szereg kosztów, zarówno związanych z wyposażeniem, jak i z 

usługą, które powiększą koszt elektronicznego poboru opłat. Z tego powodu konieczne jest, 

aby osiągnięcie celu interoperacyjności nie powiększało znacząco obecnych kosztów 

elektronicznego poboru opłat, co zniechęciłoby do wprowadzania tej usługi. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 
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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 zbadania 

ewentualnych synergii między platformą 
elektronicznego poboru opłat i 

współpracującymi inteligentnymi 

systemami transportowymi, 

przeprowadzając dokładną ocenę kosztów 

i korzyści. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Przejście z obecnie wykorzystywanej częstotliwości 5,8 GHz na częstotliwość 5,9 GHz 

spowodowałoby wysokie koszty związane z zastępowaniem urządzeń pokładowych i 

infrastruktury naziemnej, a także długie okresy przechodzenia na nowe warunki. Biorąc pod 

uwagę postęp technologiczny, ponowne stosowanie dojrzałej technologii wydaje się mało 

skuteczne z punktu widzenia kosztów i korzyści. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

swobody państw członkowskich w zakresie 

ustanawiania reguł dotyczących pobierania 

opłat w zakresie infrastruktury drogowej 

oraz kwestii podatkowych. 

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

swobody państw członkowskich w zakresie 

ustanawiania reguł dotyczących pobierania 

opłat w zakresie infrastruktury drogowej 

oraz kwestii podatkowych. Jednakże 

przewiduje ona, że interoperacyjny system 

elektronicznego poboru opłat drogowych 

sprzyjałby osiągnięciu celów określonych 
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w unijnych przepisach dotyczących opłat 

drogowych. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Wychodząc z założenia, że zasada pomocniczości i dobrowolny charakter EETS pozostają 

niezmienne, wprowadzenie takiej usługi na szczeblu europejskim stanowiłoby bardzo ważny 

krok naprzód w dziedzinie interoperacyjności transportu drogowego w państwach Unii. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e 

 

 

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 

uzupełniona o automatyczne 

rozpoznawanie tablic rejestracyjnych; 

Or. it 

Uzasadnienie 

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych można uznać za użyteczne narzędzie 

towarzyszące przy poborze opłat. Jednakże używanie wyłącznie tej technologii ma pewne 

słabości związane z dużą liczbą różnych tablic rejestracyjnych samochodów do rozpoznania, 

a także z faktem, że poziom normalizacji systemów odczytywania tablic nie jest porównywalny 

z poziomem normalizacji technologii, o których mowa w art. 3. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) „pojazd lekki” oznacza każdy 

pojazd, który nie jest pojazdem ciężkim. 

o) „pojazd lekki” oznacza samochód 

osobowy, mikrobus lub samochód 

dostawczy. 

Or. it 

 

Poprawka  6 

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 

technologii wymienionych w załączniku 

IV. 

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 

następujących technologii: 

 a) pozycjonowanie satelitarne; 

 b) łączność ruchoma stosująca normę 

GSM-GPRS (GSM TS 60/23 060); 

 c) technologia mikrofalowa 5,8 GHz. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Wykaz technologii nadal powinien być przedmiotem współdecyzji, jak przewiduje dyrektywa 

2004/52/WE. Rozwiązania technologiczne określają systemy interoperacyjne i w ten sposób 

przyczyniają się do określenia obiektywnego zakresu stosowania dyrektywy. Ponieważ chodzi 

o element o znaczeniu tradycyjnie zasadniczym, wszystkie zainteresowane strony muszą mieć 

możliwość przedstawienia opinii i udziału w procesie decyzyjnym, co pozwoli uniknąć ryzyka 

stronniczych ocen. 
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Poprawka  7 

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 akapicie 

pierwszym niniejszego artykułu, muszą 

zapewniać obsługę wymienionych w tym 

załączniku technologii w przypadku 

dokonania w tych systemach istotnych 

ulepszeń technologicznych. 

Or. it 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostawcy EETS udostępniają 

użytkownikom urządzenia pokładowe, 

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. 

Dostawcy EETS udostępniają 

użytkownikom urządzenia pokładowe, 

które pozwalają korzystać ze wszystkich 

systemów elektronicznego poboru opłat 

eksploatowanych w państwach 

członkowskich działających w oparciu o 

technologie wymienione w akapicie 

pierwszym niniejszego artykułu, są 

interoperacyjne z tymi systemami oraz 

mogą się z nimi komunikować. 

Or. it 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 
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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 akapicie 

pierwszym niniejszego artykułu. 

Or. it 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. EETS jest wprowadzany za 

pośrednictwem zawieranych między 

dostawcami usługi i podmiotami 

pobierającymi opłaty umów, na mocy 

których gwarantuje się właściwe 

uiszczanie należności. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Uiszczona opłata zawiera podatki, które podmiot pobierający opłaty musi odprowadzić do 

organu podatkowego. Ponieważ w przypadku EETS kontakt podmiotu pobierającego opłaty z 

klientem przebiega za pośrednictwem dostawcy usługi, do umowy między podmiotem 

pobierającym opłaty i dostawcą usługi powinno się włączyć gwarancje. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Usługa EETS umożliwia rozwijanie 

intermodalności bez tworzenia 

niekorzystnych warunków dla innych 

środków transportu. 

3. Usługa EETS umożliwia rozwijanie 

intermodalności z poszanowaniem zasady 

„użytkownik płaci” bez tworzenia 

niekorzystnych warunków dla innych 

środków transportu. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Usługa EETS nie tylko umożliwia rozwijanie intermodalności, ale także zapewnia 

poszanowanie zasady „użytkownik płaci” w transporcie drogowym dzięki uiszczaniu opłaty 

drogowej. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, do 

celów postępowania dotyczącego 

przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej 

krajowy punkt kontaktowy może 

udostępnić podmiotowi pobierającemu 

opłaty zainteresowanemu takim 

nieuiszczeniem opłaty informacje 

niezbędne do jej ściągnięcia. 

Or. it 

Uzasadnienie 

Równolegle z postępowaniem dotyczącym przypadku nieuiszczenia opłaty drogowej, o którym 

mowa w dyrektywie, należy przewidzieć dla podmiotu pobierającego opłaty, któremu takiej 

opłaty nie uiszczono, możliwość dostępu do informacji zgromadzonych przez punkt 

kontaktowy i niezbędnych do jej ściągnięcia. 
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Poprawka  13 

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. 

Or. it 

 

Poprawka  14 

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.  

Or. it 

Uzasadnienie 

Wykaz technologii nadal powinien być przedmiotem współdecyzji, jak przewiduje dyrektywa 

2004/52/WE. Rozwiązania technologiczne określają systemy interoperacyjne i w ten sposób 

przyczyniają się do określenia obiektywnego zakresu stosowania dyrektywy. Ponieważ chodzi 

o element o znaczeniu tradycyjnie zasadniczym, wszystkie zainteresowane strony muszą mieć 

możliwość przedstawienia opinii i udziału w procesie decyzyjnym, co pozwoli uniknąć ryzyka 

stronniczych ocen. 
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UZASADNIENIE 

 

Wniosek Komisji 

 

Celem wniosku Komisji jest zapełnienie luk w obecnych przepisach dotyczących europejskiej 

usługi opłaty elektronicznej (EETS) dzięki określeniu warunków koniecznych do 

zagwarantowania interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych, a 

także ułatwienie transgranicznej wymiany informacji na temat wykroczeń związanych z 

nieuiszczaniem opłat drogowych w państwach Unii. 

 

Przepisy obecnie obowiązujące w tej dziedzinie, obejmujące dyrektywę 2004/52/WE w sprawie 

interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych oraz decyzję Komisji 

2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów 

technicznych, miały na celu poprawę funkcjonowania rynku dzięki świadczeniu usługi opartej 

na urządzeniu pokładowym zdolnym do nawiązania kontaktu z infrastrukturą krajów, przez 

które przejeżdża użytkownik, co sprzyjałoby powstaniu systemu poboru opłat drogowych 

interoperacyjnego na szczeblu Unii.  

 

Komisja utrzymuje jednak, że obowiązujące przepisy nie osiągnęły wcześniej zakładanych 

celów w zakresie automatycznego poboru opłat. W tym konkretnym przypadku Komisja 

wytknęła pewne ograniczenia w obecnych przepisach, m.in. przeszkody w dostępie do rynku 

dla dostawców EETS, na których nałożono nadmierne koszty. Z punktu widzenia 

technologicznego urządzenia satelitarne nadal są droższe od urządzeń pokładowych 

wykorzystujących technologię mikrofalową, ale równocześnie stały rozwój inteligentnych 

systemów transportowych (ITS) zmusza do refleksji nad ewentualną synergią między 

systemami poboru opłat i tymi ostatnimi. Ponadto Komisja stwierdziła brak podstawy prawnej 

na poziomie UE w zakresie wymiany danych rejestracyjnych pojazdów między państwami 

członkowskimi, użytecznej do egzekwowania opłat.  

 

 

 

Stanowisko sprawozdawcy 
  

 Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje i popiera wniosek Komisji jako znaczącą 

poprawę aktualnych przepisów w obszarze EETS. Proponuje serię zmian, które jego 

zdaniem dają tekstowi wniosku wartość dodaną, aby uwypuklić interoperacyjny 

charakter EETS i uczynić procedurę egzekwowania skuteczną. 

 Sprawozdawca zgadza się z wymogiem określenia w sposób jasny i obiektywny 

poszczególnych operatorów EETS, którzy są obecnie zdefiniowani jedynie w decyzji 

2009/750/WE, a także uznaje potrzebę spójności z dyrektywą 2017/0114 (COD). 

 Jeśli chodzi o aspekty technologiczne, sprawozdawca uważa ten temat za niezwykle 

istotny do celów utworzenia systemu poboru opłat rzeczywiście interoperacyjnego. Z 

tego powodu wprowadzono zmiany, które wskazują na konieczność nadania 

pierwszeństwa współdecyzji, aby zaangażować w proces decyzyjny wszystkie 

zainteresowane podmioty. 

 W odniesieniu do procedury ściągania nieuiszczonych opłat sprawozdawca przyznaje, 

że podejście międzyrządowe ma ograniczenia i w rzeczywistości nie jest w stanie 

zagwarantować ściągnięcia płatności na szczeblu transgranicznym. W odniesieniu do 
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egzekwowania sprawozdawca ogranicza się do zaproponowania pewnych uściśleń w 

tekście, mających na celu uczynienie takiej procedury bardziej skuteczną.  
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ 

D(2017)36120 

 

 

Karima Delli 

Przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki 

ASP 04F155 

Bruksela 

 

 

 

Przedmiot: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

interoperacyjności elektronicznych systemów pobierania opłat drogowych i 

ułatwiania transgranicznej wymiany informacji o nieuiszczeniu opłat 

drogowych w Unii (wersja przekształcona) 

 COM(2017)0280 – C8-2017 – 2017/0128(COD) 

 

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca! 

 

 

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu 

dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego. 

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:  

 

Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 

merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję 

przedmiotowo właściwą.  

 

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, 

komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 

zawierających zmiany. 

 

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze 

wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo 

właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu 

lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. 

Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek. 

 

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, 

która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami 

sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian 

merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy 

roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu 

wraz ze zmianami merytorycznymi wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, 

bez żadnych zmian merytorycznych. 
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Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r. Komisja Prawna jednogłośnie1 

zaleciła, by Komisja Transportu i Turystyki, będąca komisją właściwą, przystąpiła do 

rozpatrywania omawianego wniosku zgodnie z art. 104. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Zał.: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej. 

                                                 
1 Obecni byli następujący posłowie: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho 

e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo 

Wölken, Tadeusz Zwiefka. 
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI 

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA 

SŁUŻB PRAWNYCH 

Bruksela, 24 lipca 2017 r. 

OPINIA 

 PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

  RADY 

  I KOMISJI 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania 

transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat 

drogowych w Unii (wersja przekształcona) 

COM(2017)0280 z dnia 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 

bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w 

szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli 

odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 

21 czerwca 2017 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję. 

 

Podczas tego posiedzenia1 konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności 

systemów elektronicznych opłat drogowych jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy 

należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych 

zmian: 

– w motywie 4 słowo „ciężarowych” zastępuje się słowem „ciężkich”; 

– skreślenie motywu 20 dyrektywy 2004/52/WE; 

– w art. 4 ust. 6 dodaje się słowo „pokładowe”. 

 

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, 

że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna 

grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych 

przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do 

zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty. 

 

 

                                                 
1 Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą 

oryginalną wersją omawianego tekstu. 
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