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Promowanie ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów 

W listopadzie 2017 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (dyrektywa w 
sprawie ekologicznie czystych pojazdów) w ramach „pakietu dotyczącego czystej mobilności”. W trakcie drugiej 
sesji plenarnej w październiku 2018 r. Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), przyjętego w dniu 
10 października 2018 r. 

Kontekst 
Obowiązująca dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów ma na celu zachęcenie różnych 
podmiotów zamawiających (objętych dyrektywami UE dotyczącymi zamówień publicznych oraz 
rozporządzeniem o usługach publicznych) do inwestowania w pojazdy przyjazne dla środowiska. W swojej 
ocenie Komisja stwierdziła jednak, że przyniosła ona ograniczone rezultaty ze względu na mały udział 
rynkowy pojazdów nabywanych w drodze zamówień publicznych oraz brak skuteczności zastosowanej 
metody określania wartości pieniężnej. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Proponowana dyrektywa ma na celu promowanie rozwiązań ekologicznie czystej mobilności w 
zamówieniach publicznych (zakup, dzierżawa, najem lub leasing pojazdów transportu drogowego, umowy 
o świadczenie usług publicznych w zakresie drogowego i kolejowego transportu pasażerskiego), a tym 
samym zwiększenie popytu na ekologicznie czyste pojazdy oraz ich powszechniejsze użytkowanie. W 
odniesieniu do pojazdów lekkich wniosek przewiduje definicję ekologicznie czystych pojazdów w oparciu 
o łączne progi emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń powietrza, natomiast w przypadku pojazdów ciężkich – 
definicję opartą na paliwach alternatywnych (z możliwością zastosowania progów emisji po przyjęciu norm 
emisji CO2). Progi emisji CO2 dla pojazdów lekkich wynosiłyby od 25 do 40 gramów CO2/km w 2025 r., a do 
roku 2030 spadłyby do zera. Emisje zanieczyszczeń powietrza musiałyby utrzymywać się na poziomie co 
najmniej 20 % niższym niż dopuszczalne wartości emisji określone w normie Euro 6. Wniosek określałby 
minimalne cele w zakresie zamówień publicznych dla każdej kategorii pojazdów i każdego państwa 
członkowskiego. W przypadku pojazdów lekkich państwa członkowskie musiałyby osiągnąć wskaźnik 
udziału wynoszący od 16 do 35 %. W przypadku autobusów cele poszczególnych państw członkowskich 
wynosiłyby od 29 do 50 % (2025 r.) i od 43 do 75 % (2030 r.), a w przypadku samochodów ciężarowych od 
6 do 10 % (2025 r.) i od 7 do 15 % (2030 r.). Wniosek wprowadziłby ramy sprawozdawczości i monitorowania 
oraz wyeliminowałby określanie wartości pieniężnej zużycia paliwa i emisji w całym okresie życia. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja ENVI przyjęła swoje sprawozdanie (sprawozdawca: Andrzej Grzyb [PPE, Polska]) w dniu 10 
października 2018 r. Łączy ono definicję ekologicznie czystego pojazdu z dyrektywą 2014/94/UE w sprawie 
infrastruktury paliw alternatywnych w celu zapewnienia długoterminowej przewidywalności i stabilności 
oraz wspierania rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych; umożliwia weryfikację liczby 
zmodernizowanych pojazdów względem celów związanych z zamówieniami publicznymi; zwiększa cele w 
zakresie zamówień publicznych w przypadku pojazdów lekkich; wprowadza cele w zakresie zamówień 
publicznych dla instytucji, agencji i organów UE; umożliwia weryfikację liczby zamówionych tramwajów i 
pociągów metra względem minimalnego celu związanego z zamówieniami publicznymi autobusów; 
rozszerza zakres dyrektywy o zamówienia publiczne na usługi w zakresie zbierania odpadów oraz usługi 
doręczania paczek i przesyłek pocztowych; wprowadza przepisy mające na celu ochronę unijnych 
producentów przed nieuczciwą konkurencją ze strony przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach, w 
których producenci z UE nie mają dostępu do zamówień publicznych; podkreśla potrzebę wsparcia 
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finansowego ze strony UE dla instytucji i podmiotów zamawiających, które są narażone na dodatkowe 
koszty związane z osiągnięciem minimalnych poziomów docelowych w zakresie zamówień publicznych na 
pojazdy lekkie i ciężkie; oraz wzywa do rozliczania emisji CO2 na podstawie podejścia uwzględniającego 
emisje na wszystkich etapach łańcucha paliwowego (w całym cyklu życia). 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0291(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawca: 
Andrzej Grzyb (PPE, Polska) Więcej informacji można znaleźć 
w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.  
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