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Andrzej Grzyb 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1b. Pojazdów wytwarzanych przez 

producentów z siedzibą w państwach 

trzecich, w których producenci unijni nie 

mają dostępu do przetargów na 

zamówienia publiczne na zakup, najem 

lub leasing pojazdów transportu 

drogowego, nie zalicza się na poczet 

osiągania minimalnych poziomów 

docelowych w zakresie zamówień 

określonych w tabelach 4 i 5 w 

załączniku. 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Rozszerzenie zakresu dyrektywy 

poprzez uwzględnienie praktyk takich jak 

dzierżawa, wynajem i leasing pojazdów, 

a także zamówień na usługi w zakresie 

publicznego transportu drogowego, usługi 

w zakresie specjalistycznego transportu 

drogowego osób, nieregularny transport 

osób oraz wynajem autobusów i autokarów 

wraz z kierowcą, jak również określone 

usługi pocztowe i kurierskie oraz usługi 

wywozu odpadów, zapewnia objęcie 

wszystkich odpowiednich praktyk 

udzielania zamówień. 

(9) Rozszerzenie zakresu dyrektywy 

poprzez uwzględnienie praktyk takich jak 

dzierżawa, wynajem i leasing pojazdów, 

a także zamówień na usługi w zakresie 

publicznego transportu drogowego, usługi 

w zakresie specjalistycznego transportu 

drogowego osób, nieregularny transport 

osób oraz wynajem autobusów i autokarów 

wraz z kierowcą, jak również określone 

usługi pocztowe i kurierskie oraz usługi 

wywozu odpadów, zapewnia objęcie 

wszystkich odpowiednich praktyk 

udzielania zamówień. Kary nakładane ze 

względu na nieosiągnięcie wartości 

progowych powinny być jednak 

niedozwolone, jeżeli wartości te nie mogą 

zostać osiągnięte z powodu braku 

zbywalnych i niezawodnych technicznie 

pojazdów odpowiadających normom 

unijnym lub z powodu nadmiernego 

popytu na takie pojazdy. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10) Istnieje szerokie poparcie ze strony 

kluczowych zainteresowanych stron dla 

wprowadzenia definicji „ekologicznie 

czystych pojazdów” uwzględniającej 

wymogi dotyczące zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych i emisji 

zanieczyszczeń powietrza z pojazdów 

lekkich i pojazdów ciężkich. Aby zapewnić 

odpowiednie zachęty do wspierania 

rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych w Unii, przepisy 

dotyczące udzielania zamówień 

publicznych wprowadzane niniejszą 

dyrektywą zmieniającą powinny być 

dopasowane do przepisów prawodawstwa 

Unii dotyczącego norm emisji CO2 

z samochodów osobowych i dostawczych 

na okres po roku 202026. Działania 

prowadzone na podstawie zmienionej 
dyrektywy przyczynią się do spełnienia 

wymogów tych norm. Bardziej ambitne 

podejście w kwestii zamówień publicznych 

może stanowić istotny dodatkowy bodziec 

dla rynku. 

 (10) Zmieniona dyrektywa powinna 

przyczynić się do zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów 

cieplarnianych z pojazdów lekkich i 

pojazdów ciężkich. Aby zapewnić 

odpowiednie zachęty do wspierania 

rozwoju rynku pojazdów niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych w Unii, przepisy 

dotyczące udzielania zamówień 

publicznych wprowadzane niniejszą 

dyrektywą zmieniającą powinny być 

dopasowane do przepisów prawodawstwa 

Unii. Ponadto celem zmienionej 

dyrektywy, podobnie jak dyrektywy 

2014/94/UE, jest między innymi 

promowanie czystego transportu 

drogowego. W związku z tym definicję 

ekologicznie czystego pojazdu należy 

dostosować do przepisów dyrektywy 

2014/94/UE. To dostosowanie zapewni 

długoterminową przewidywalność i 

stabilność prawa Unii oraz zabezpieczy już 

poczynione inwestycje w infrastrukturę 

paliw alternatywnych. Zmieniona 

dyrektywa przyczyni się również do 

dalszego rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych oraz do zapewnienia 

zgodności pojazdów z wymogami 

najnowszych norm emisji zanieczyszczeń 

powietrza i gazów cieplarnianych. 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – przypis poniżej tabeli 4  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

*Pojazdy o zerowej emisji z rury 

wydechowej liczy się jako 1 pojazd 

przyczyniający się do realizacji 

zobowiązania. Wszystkie inne pojazdy, 

które spełniają wymogi określone w tabeli 

2 niniejszego załącznika liczy się jako 0,5 

pojazdu przyczyniającego się do realizacji 

zobowiązania. 

*Pojazdy o zerowej emisji z rury 

wydechowej liczy się jako 1 pojazd 

przyczyniający się do realizacji 

zobowiązania. Pojazdy niskoemisyjne oraz 

pojazdy zasilane gazem ziemnym – pod 

warunkiem że ich eksploatacja odbywa się 

w pełni w oparciu o biometan, co 

wykazuje się poprzez umowę na zakup lub 

inny sposób pozyskania biometanu – liczy 

się jako 0,66 pojazdu przyczyniającego się 

do realizacji zobowiązania. Wszystkie inne 

ekologicznie czyste pojazdy liczy się jako 

0,5 pojazdu przyczyniającego się do 

realizacji zobowiązania. 

Or. en 

 

 


