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Sprawozdanie A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik 1 – punkt 2.1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2.1a. Obliczanie indywidualnego poziomu 

emisji CO2 dla nowego pojazdu ciężkiego 

zasilanego paliwem odnawialnym 

 Indywidualny poziom emisji w g/km 

(CO2v) nowego pojazdu ciężkiego v 

przypisanego do podgrupy sg oblicza się 

zgodnie z następującym wzorem: 

 

 

gdzie 

 Σ oznacza sumę wszystkich profili zadań 

mp wymienionych w tabeli 2; 

 sg oznacza podgrupę, do której przypisano 

nowy pojazd ciężki v zgodnie z sekcją 1 

niniejszego załącznika; 

 Wsg,mp, oznacza wagę profilu zadań 

określoną w tabeli 2; 

 CO2v,mp, oznacza emisje CO2 w g/km 

nowego pojazdu ciężkiego v zasilanego 

paliwem odnawialnym określone dla 

profilu zadań mp i zgłoszone zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2018/… [HDV 

M&R]. 

 CCF oznacza współczynnik korygujący 

CO2 zdefiniowany w art. 3 lit. o). 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli na podstawie ust. 2 

stwierdzono, że producent przekroczył 

poziom emisji w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od 2025 r. 

Komisja nakłada opłatę z tytułu 

przekroczenia poziomu emisji obliczoną 

zgodnie z następującym wzorem: 

1. Jeżeli na podstawie ust. 2 

stwierdzono, że producent przekroczył 

poziom emisji w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od 2025 r. 

Komisja nakłada na producenta lub, w 

zależności od przypadku, zarządzającego 

grupą, opłatę z tytułu przekroczenia 

poziomu emisji obliczoną zgodnie 

z następującym wzorem: 

(opłata z tytułu przekroczenia poziomu 

emisji) = (nadwyżka emisji x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(opłata z tytułu przekroczenia poziomu 

emisji) = (nadwyżka emisji x 1000 EUR/g 

CO2/tkm) 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W tym celu Komisja zapewnia 

udostępnienie, przez producentów lub 

władze krajowe, w zależności od 

przypadku, rzetelnych danych 

nieosobowych dotyczących emisji CO2 

i zużycia energii w rzeczywistych 

warunkach jazdy przez pojazdy ciężkie. 

2. W tym celu Komisja zapewnia 

publiczne udostępnienie, przez 

producentów lub władze krajowe, w 

zależności od przypadku, rzetelnych 

danych nieosobowych dotyczących emisji 

CO2 i zużycia energii w rzeczywistych 

warunkach jazdy przez pojazdy ciężkie, w 

oparciu o standaryzację istniejących 

systemów gromadzenia danych 

obejmujących różne rodzaje zastosowań. 

Komisja ocenia wykonalność testów emisji 

CO2 w warunkach rzeczywistego ruchu 

drogowego z wykorzystaniem przenośnych 

systemów pomiaru emisji. 

Or. en 
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Artykuł 13 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 

przedłoży Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie na temat 

skuteczności niniejszego rozporządzenia, 

celu redukcji emisji CO2, który zostanie 

określony na 2030 r. na podstawie art. 1, 

oraz ustalenia celów redukcji emisji CO2 

dla innych typów pojazdów ciężkich, 

w tym przyczep. Sprawozdanie to zawiera 

również ocenę skuteczności sposobów 

rozwiązywania kwestii dotyczących w 

szczególności pojazdów bezemisyjnych i 

niskoemisyjnych, zwłaszcza autobusów, 

biorąc pod uwagę cele określone w 

dyrektywie 2009/33/WE30, a także system 

uprawnień do emisji CO2, jak również 

zasadność przedłużenia stosowania tych 

środków w 2030 r. i w kolejnych latach 

oraz, w stosownych przypadkach, 

towarzyszy mu wniosek dotyczący zmiany 

niniejszego rozporządzenia. 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 

przedłoży Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie na temat 

skuteczności niniejszego rozporządzenia, 

metod rozliczania emisji zgodnie z 

podejściem „well-to-wheel”, celu redukcji 

emisji CO2, który zostanie określony 

na 2030 r. na podstawie art. 1, oraz 

ustalenia celów redukcji emisji CO2 dla 

innych typów pojazdów ciężkich, w tym 

przyczep i zespołów zgodnych z 

europejskim systemem modułowym. 

Komisja przedkłada też sprawozdanie na 

temat postępów w opracowywaniu 

reprezentatywnej metodologii obliczania 

emisji w całym cyklu życia pojazdu. 

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 

skuteczności sposobów rozwiązywania 

kwestii dotyczących w szczególności 

pojazdów bezemisyjnych 

i niskoemisyjnych, zwłaszcza autobusów, 

łącznie z ich definicją, biorąc jednocześnie 

pod uwagę cele określone w dyrektywie 

2009/33/WE30, a także system uprawnień 

do emisji CO2, jak również zasadność 

przedłużenia stosowania tych środków 

w 2030 r. i w kolejnych latach oraz, 

w stosownych przypadkach, towarzyszy 
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mu wniosek dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia. Na potrzeby sprawozdania 

Komisja ocenia wszystkie główne 

parametry wpływające na wprowadzanie 

na rynek alternatywnych układów 

napędowych, uwzględniając następujące 

wskaźniki: 

 – rozbudowa infrastruktury ładowania, 

 – oferowane typy pojazdów (bateryjne 

samochody elektryczne [BEV], pojazdy 

hybrydowe typu plug-in [PHEV], pojazdy 

elektryczne napędzane ogniwami 

paliwowymi [FCEV] itd.), 

 – średnie ceny ropy naftowej i paliwa, 

 – poziomy dotacji i zachęt niepieniężnych, 

 – poziom zamówień publicznych itd. 

Or. en 
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Motyw 34 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) W 2022 r. Komisja powinna ocenić 

skuteczność norm emisji CO2 

ustanowionych w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności poziom 

redukcji, jaki należy osiągnąć do 2030 r., 

sposoby, które powinny być dostępne, aby 

osiągnąć i przekroczyć ten cel, jak również 

określenie celów redukcji emisji CO2 dla 

innych rodzajów pojazdów ciężkich, takich 

jak mniejsze samochody ciężarowe, 

autobusy, autokary i przyczepy. Ocena ta 

powinna również obejmować, wyłącznie 

do celów niniejszego rozporządzenia, 

kwestie dotyczące pojazdów ciężkich oraz 

zespołów pojazdów przekraczających 

standardowe wagi i wymiary stosowane 

w odniesieniu do transportu krajowego, na 

przykład koncepcje modułowe. 

(34) W 2022 r. Komisja powinna ocenić 

skuteczność norm emisji CO2 

ustanowionych w niniejszym 

rozporządzeniu, a w szczególności poziom 

redukcji, jaki należy osiągnąć do 2030 r., 

sposoby, które powinny być dostępne, aby 

osiągnąć i przekroczyć ten cel, jak również 

określenie celów redukcji emisji CO2 dla 

innych rodzajów pojazdów ciężkich, takich 

jak mniejsze samochody ciężarowe, 

autokary i przyczepy. Ocena ta powinna 

również obejmować, wyłącznie do celów 

niniejszego rozporządzenia, kwestie 

dotyczące pojazdów ciężkich oraz 

zespołów pojazdów przekraczających 

standardowe wagi i wymiary stosowane w 

odniesieniu do transportu krajowego, na 

przykład koncepcje modułowe, potencjał w 

zakresie redukcji emisji CO2 tych 

pojazdów i podejścia opartego na systemie 

transportu oraz możliwość objęcia ich 

niniejszym rozporządzeniem. 

Or. en 

 

 


