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Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i
zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie

Pojazdy ciężkie są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 pochodzących z transportu drogowego w
UE. Bez dalszych działań oczekuje się, że powodowane przez nie emisje wzrosną z uwagi na zwiększającą się ilość
przewozów drogowych. Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska zaproponowała niedawno cele w
zakresie redukcji emisji CO2 przez nowe pojazdy ciężkie w latach 2020–2030. Cele te zostały określone na
podstawie wniosku z 2017 r. dotyczącego rozporządzenia w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i
zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie, co do którego w marcu 2018 r. osiągnięto porozumienie trójstronne.
Oczekuje się, że Parlament Europejski zagłosuje nad uzgodnionym tekstem podczas sesji plenarnej w czerwcu
2018 r.

Informacje ogólne
Od 1990 do 2015 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzących z transportu wzrosły o 23 % w porównaniu
z poziomami z 1990 r. Aby ograniczyć emisje z transportu, UE określiła normy emisji CO2 dla pojazdów
lekkich (samochodów osobowych i dostawczych). W dniu 17 maja 2018 r. Komisja Europejska przyjęła
wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów
ciężkich w UE. Ma on na celu zmniejszenie średniego poziomu emisji CO2 pochodzących z nowych
pojazdów ciężkich w 2025 r. o 15 % w porównaniu z poziomami z 2019 r. W odniesieniu do 2030 r. określono
orientacyjny cel w zakresie redukcji na poziomie 30 %. Wniosek dotyczący norm emisji dla pojazdów
ciężkich opiera się na przedstawionym poniżej wniosku w sprawie monitorowania i raportowania emisji
CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 31 maja 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia
systemu monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie w ramach
pierwszego pakietu dotyczącego mobilności „Europa w ruchu”. Państwa członkowskie będą musiały
monitorować i zgłaszać dane dotyczące wszystkich nowych pojazdów ciężkich zarejestrowanych w danym
roku kalendarzowym, natomiast producenci pojazdów ciężkich będą monitorować i zgłaszać informacje
dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy. Od stycznia 2019 r. unijne przepisy nakładają na
producentów obowiązek obliczania tych informacji na podstawie standardowego narzędzia
symulacyjnego. Komisja będzie udostępniała publicznie przekazane dane w rejestrze zarządzanym przez
Europejską Agencję Środowiska, z wyjątkiem danych szczególnie chronionych. Podobny system
monitorowania i sprawozdawczości obowiązuje już w odniesieniu do pojazdów lekkich.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament zdecydowanie popiera środki ograniczające wpływ pojazdów ciężkich na środowisko. W
rezolucji z dnia 9 września 2015 r. wezwał do przedstawienia wniosku ustawodawczego określającego
dopuszczalne wartości średniej emisji CO2 przez nowo zarejestrowane pojazdy ciężkie, obejmującego
dodatkowo środki i najlepsze praktyki mające na celu stymulowanie wprowadzania na rynek najbardziej
wydajnych pojazdów i promowanie efektywności paliwowej.
Komitet ds. Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjął w dniu
24 stycznia 2018 r. swoje sprawozdanie w sprawie wniosku ustawodawczego. Proponuje się w nim
przyznanie Komisji nowych uprawnień do nakładania kar administracyjnych na producentów, którzy nie
przestrzegają przepisów rozporządzenia. Zaleca się też opracowanie badań weryfikacji w warunkach
drogowych. W dniu 26 marca 2018 r. Parlament i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w negocjacjach
trójstronnych dotyczących tego wniosku, uwzględniając główne poprawki Parlamentu. Oczekuje się, że
Parlament Europejski zagłosuje nad uzgodnionym tekstem podczas sesji plenarnej w czerwcu 2018 r.
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