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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeglądu dyrektywy. 

Inwestycje publiczne w ekologicznie czyste pojazdy mają również bezpośredni wpływ na 

czyste powietrze dla obywateli, przyczyniając się do rozwiązania utrzymujących się 

problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i emisjami gazów cieplarnianych 

pochodzącymi z transportu drogowego.  

Sprawozdawca popiera rozszerzenie zakresu dyrektywy na inne formy udzielania zamówień 

niż zakup, a mianowicie dzierżawę, najem lub leasing pojazdów, a także zamówienia publiczne 

na usługi, których przedmiotem są: usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, usługi 

w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularny transport osób oraz 

wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą. Ponadto sprawozdawca chciałby rozszerzyć 

zakres stosowania dyrektywy dodatkowo na usługi taksówkarskie, w przypadkach gdy pojazdy 

są własnością publiczną i są wynajmowane przez przedsiębiorstwo publiczne. Z uwagi na fakt, 

że wąski zakres dyrektywy był jednym z głównym powodów ograniczonego jej stosowania, 

niniejszą zmianę należy uznać za pozytywną. 

Ponadto sprawozdawca popiera ramy sprawozdawczości, pod warunkiem, że 

sprawozdawczość nie spowoduje nadmiernych obciążeń administracyjnych w momencie 

wprowadzenia kategorii pojazdów ekologicznie czystych do urzędowych rejestrów pojazdów. 

Kompleksowa sprawozdawczość może dać jasny obraz rynku i umożliwić skuteczne 

monitorowanie wdrożenia.  

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że zrezygnowano z metody określania 

wartości pieniężnej, która jest zbyt uciążliwa i była rzadko stosowana. 

Niemniej jednak sprawozdawca krytykuje brak jasności w niniejszej dyrektywie, w 

szczególności rozproszenie informacji, z różnymi definicjami, oraz skomplikowane metody 

obliczeń dla ekologicznie czystych pojazdów w dwóch odrębnych okresach (do 2025 r. i w 

latach 2025-2030).  

W odniesieniu do pojazdów lekkich w dyrektywie zaproponowano, aby w okresie 

przejściowym (do 2025 r.) pojazdy o zerowych emisjach z rury wydechowej, co głównie odnosi 

się do pojazdów w 100 % elektrycznych, zaliczane były jako 1 pojazd. Pojazdy 

nieprzekraczające pewnego progu emisji z rury wydechowej również uznaje się za czyste 

ekologicznie pojazdy; niemniej są one liczone ze współczynnikiem wynoszącym jedynie 0,5. 

Wartości progowe wynoszą 25 d CO2/km w odniesieniu do samochodów dostawczych i 40 g 

CO2/km w przypadku busów pasażerskich, co obejmuje głównie hybrydy typu plug-in. 

  

Sprawozdawca uważa, że nie dość, że obliczenia te są zbyt skomplikowane, ale także ma 

wątpliwości, czy okres przejściowy do 2025 r. pomoże zlikwidować różnice technologiczne do 

momentu, w którym technologia zerowych emisji z rury wydechowej stanie się powszechnie 

dostępna. Aby uniknąć nieporozumień oraz aby w sposób realistyczny wspierać rynek 

ekologicznie czystych pojazdów, każdy pojazd uznany za ekologicznie czysty zgodnie z art. 2 

ust. 1 dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych powinien 

być liczony jako 1 pojazd. Począwszy od 2030 r. wyłącznie pojazdy bezemisyjne będą spełniały 

wymogi dotyczące poziomów docelowych w zakresie zamówień publicznych. Sprawozdawca 

jest przekonany, że do 2030 r. rynek pojazdów bezemisyjnych będzie dużo bardziej dojrzały, a 

cena takiego pojazdu będzie porównywalna do ceny innych pojazdów. Uważa on ponadto, że 
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zbyt rygorystyczne zasady mogą spowodować znaczne wydłużenie procedury zamówień 

publicznych lub, wręcz przeciwnie, jej przyspieszenie, ale przy zastosowaniu starych 

technologii, co z kolei mogłoby zablokować ewentualne przyszłe inwestycje w nowe 

technologie bezemisyjne. 

  

Minimalne poziomy docelowe w zakresie zamówień publicznych zostały ustanowione na 

poziomie Unii, biorąc pod uwagę przyszłe wyzwania dla organów publicznych i wydajności 

gospodarki. Państwa członkowskie mogą jednak stosować wyższe poziomy docelowe zgodnie 

z ich zdolnościami ekonomicznymi (produkt krajowy brutto na mieszkańca) oraz narażeniem 

na zanieczyszczenia (zagęszczenie urbanistyczne). 

W odniesieniu do pojazdów ciężkich w dyrektywie zaproponowano, aby w okresie 

przejściowym (do 2025 r.) dopuszczalny był gaz ziemny z domieszką biometanu, lecz przy 

zmniejszonym współczynniku, natomiast w odniesieniu do kolejnego etapu nie zaproponowano 

żadnych progów ani definicji dotyczących emisji. Komisja dąży do wprowadzenia tych progów 

w drodze aktu delegowanego, jak tylko zostaną określone. Nie istnieją jednak standardy emisji, 

które można by wykorzystać, a technologia zerowych emisji z rury wydechowej jest mniej 

rozwinięta niż w przypadku pojazdów lekkich.  

W związku z tym sprawozdawca opowiada się za usunięciem zapisów odnoszących się do aktu 

delegowanego i zastosowaniem takiego samego podejścia, jak w przypadku pojazdów lekkich: 

każdy pojazd uznany za ekologicznie czysty, zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/94/UE w 

sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, powinien być liczony jako 1 pojazd. 

Takie samo rozumowanie w odniesieniu do poziomów docelowych, jakie zastosowano do 

pojazdów lekkich, ma zastosowanie do pojazdów ciężkich. 

Sprawozdawca uważa, że podejście to będzie bardziej neutralne pod względem 

technologicznym w porównaniu z tym przyjętym przez Komisję, które jest zbyt 

skoncentrowane na pojazdach elektrycznych, a także będzie lepiej odpowiadać głównemu 

celowi dyrektywy, którym jest wspieranie polityki przemysłowej za pomocą zamówień 

publicznych na ekologicznie czyste pojazdy i wspieranie rozwoju rynku.  

Sprawozdawca przypomina również, że przepisy dotyczące zamówień publicznych na 

ekologicznie czyste pojazdy nie powinny powodować znacznego dodatkowego obciążenia 

finansowego ani prowadzić do kompensowania występujących kosztów przez podwyższanie 

cen biletów, wyższe podatki lokalne lub ograniczanie usług transportu publicznego. 

Sprawozdawca wzywa zatem Komisję i władze publiczne państw członkowskich na wszystkich 

szczeblach do zwiększenia zachęt o charakterze finansowym i niefinansowym w celu 

przyspieszenia wprowadzania na rynek.  

 

POPRAWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Unia Europejska jest zaangażowana 

w działania na rzecz zrównoważonego, 

konkurencyjnego, bezpiecznego 

i niskoemisyjnego systemu 

energetycznego19. Unia energetyczna 

i ramy polityki klimatyczno-energetycznej 

na lata 2020–203020 określają ambitne 

zobowiązania Unii dotyczące dalszego 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

do 2030 r. o co najmniej 40 % 

w porównaniu z rokiem 1990, zwiększenia 

udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w energii zużywanej o co najmniej 27 %, 

uzyskania oszczędności energii na 

poziomie co najmniej 27 %, a także 

poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 

konkurencyjności i zrównoważonego 

rozwoju Unii. 

(1) Unia Europejska jest zaangażowana 

w działania na rzecz zrównoważonego, 

konkurencyjnego, bezpiecznego 

i niskoemisyjnego systemu 

energetycznego19. Unia energetyczna 

i ramy polityki klimatyczno-energetycznej 

na lata 2020–203020 określają ambitne 

zobowiązania Unii dotyczące dalszego 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

do 2030 r. o co najmniej 40 % 

w porównaniu z rokiem 1990, zwiększenia 

udziału energii ze źródeł odnawialnych 

w energii zużywanej o co najmniej 35 %, 

uzyskania oszczędności energii na 

poziomie co najmniej 35 %, a także 

poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 

konkurencyjności i zrównoważonego 

rozwoju Unii. 

_________________ _________________ 

19 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 24 

października 2014 r. 

19 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 24 

października 2014 r. 

20Komunikat Komisji w sprawie ram 

politycznych na okres 2020–2030 

dotyczących klimatu i energii 

(COM(2014)0013). 

20 Komunikat Komisji w sprawie ram 

politycznych na okres 2020–2030 

dotyczących klimatu i energii 

(COM(2014)0013), zmieniony przez 

Parlament Europejski w pierwszym 

czytaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W europejskiej strategii na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej21 Komisja 

ogłosiła, że w celu wypełnienia 

zobowiązań UE podjętych podczas 21. 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w Sprawie 

Zmian Klimatu (UNFCCC), która odbyła 

się w Paryżu w 2015 r., proces 

(2) W europejskiej strategii na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej21 Komisja 

ogłosiła, że w celu wypełnienia 

zobowiązań UE podjętych podczas 21. 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w Sprawie 

Zmian Klimatu (UNFCCC), która odbyła 

się w Paryżu w 2015 r., proces 
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dekarbonizacji sektora transportu musi 

zostać przyspieszony, a w związku z tym 

emisje gazów cieplarnianych i emisje 

zanieczyszczeń powietrza powinny być 

konsekwentnie ograniczane aż do poziomu 

zerowego do połowy tego stulecia. Co 

więcej, emisje zanieczyszczeń powietrza 

pochodzące z transportu, które są 

szkodliwe dla zdrowia, powinny 

niezwłocznie zostać znacznie zmniejszone. 

Można to osiągnąć za pomocą wielu 

różnych inicjatyw strategicznych, w tym 

poprzez wykorzystanie zamówień 

publicznych na ekologicznie czyste 

pojazdy. 

dekarbonizacji sektora transportu musi 

zostać przyspieszony, a w związku z tym 

emisje gazów cieplarnianych i emisje 

zanieczyszczeń powietrza powinny być 

konsekwentnie ograniczane aż do poziomu 

zerowego do połowy tego stulecia. Co 

więcej, emisje zanieczyszczeń powietrza 

pochodzące z transportu, które są 

szkodliwe dla zdrowia i środowiska, 

powinny niezwłocznie zostać znacznie 

zmniejszone. Można to osiągnąć za 

pomocą wielu różnych inicjatyw 

strategicznych, w tym poprzez 

wykorzystanie zamówień publicznych na 

ekologicznie czyste pojazdy. 

_________________ _________________ 

21 COM( 2016) 501 final. 21 COM( 2016) 501 final. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Jak zapowiedziano w komunikacie 

Komisji pt. „Europa w ruchu. Program 

działań na rzecz sprawiedliwego 

społecznie przejścia do czystej, 

konkurencyjnej i opartej na sieci 

mobilności dla wszystkich”23, niniejszy 

wniosek stanowi część drugiego pakietu 

wniosków, który ma wnieść wkład 

w unijne działania na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej. Wspomniany pakiet, 

przedstawiony w komunikacie Komisji 

„Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej – 

Unia Europejska, która chroni naszą 

planetę, wzmacnia pozycję konsumentów 

oraz broni swojego przemysłu 

i pracowników”, obejmuje połączenie 

środków po stronie podaży i popytu, 

których celem jest wprowadzenie Europy 

na drogę mobilności niskoemisyjnej oraz 

wzmocnienie konkurencyjności 

ekosystemu mobilności UE. 

(4) Jak zapowiedziano w komunikacie 

Komisji pt. „Europa w ruchu. Program 

działań na rzecz sprawiedliwego 

społecznie przejścia do czystej, 

konkurencyjnej i opartej na sieci 

mobilności dla wszystkich”23, niniejszy 

wniosek stanowi część drugiego pakietu 

wniosków, który ma wnieść wkład 

w unijne działania na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej. Wspomniany pakiet, 

przedstawiony w komunikacie Komisji 

„Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej – 

Unia Europejska, która chroni naszą 

planetę, wzmacnia pozycję konsumentów 

oraz broni swojego przemysłu 

i pracowników”, obejmuje połączenie 

środków po stronie podaży i popytu, 

których celem jest wprowadzenie Europy 

na drogę mobilności niskoemisyjnej oraz 

wzmocnienie konkurencyjności 

ekosystemu mobilności UE. Promowanie 

pojazdów odpowiadających standardom 
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zrównoważonego rozwoju powinno 

odbywać się równolegle z dalszym 

rozwojem transportu publicznego, 

ponieważ jest to najszybszy i najbardziej 

racjonalny pod względem kosztów sposób 

na zmniejszenie liczby pojazdów na 

drogach, a w konsekwencji poprawę 

jakości powietrza i zmniejszenie emisji. 

_________________ _________________ 

23 COM (2017) 283 final. 23 COM (2017) 283 final. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Innowacje w zakresie nowych 

technologii przyczyniają się do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

z pojazdów, wspierając proces 

dekarbonizacji sektora transportu. Większe 

upowszechnienie niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych pojazdów drogowych 

prawdopodobnie przyczyni się do 

zmniejszenia emisji CO2 i emisji 

niektórych zanieczyszczeń (pyłu 

zawieszonego, tlenków azotu 

i węglowodorów niemetanowych) oraz 

promowania konkurencyjności i wzrostu 

przemysłu europejskiego na rosnącym 

globalnym rynku pojazdów 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych. 

(5) Innowacje w zakresie nowych 

technologii przyczyniają się do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

z pojazdów i ograniczenia 

zanieczyszczenia hałasem, wspierając przy 

tym proces dekarbonizacji sektora 

transportu. Większe upowszechnienie 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych 

pojazdów drogowych przyczyni się do 

zmniejszenia emisji CO2 i emisji 

niektórych zanieczyszczeń (pyłu 

zawieszonego, tlenków azotu 

i węglowodorów niemetanowych), a tym 

samym do poprawy jakości powietrza w 

miastach i na innych zanieczyszczonych 

obszarach, przy jednoczesnym 

promowaniu konkurencyjności i wzrostu 

przemysłu europejskiego na rosnącym 

globalnym rynku pojazdów 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych oraz 

zapewnianiu rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych. Ponadto zasada 

neutralności technologicznej musi być 

najbardziej podstawową zasadą wszelkich 

wysiłków, które są podejmowane, aby 

zapewnić i pobudzać konkurencyjność 

oraz zachęcać do dalszych badań i 

innowacji w tej dziedzinie. W celu 
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ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i 

zanieczyszczenia hałasem oraz spełnienia 

unijnych norm jakości powietrza na 

obszarach miejskich i wiejskich 

wymagane są konkretne i ambitne 

strategie polityczne oraz środki, w tym 

korzystanie z zamówień publicznych na 

ekologicznie czyste pojazdy. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W celu zachowania spójności z 

celami zrównoważonego rozwoju wpływ 

produkcji akumulatorów w Unii i poza nią 

na środowisko powinien być ograniczony 

do minimum, zwłaszcza w odniesieniu do 

procesu wydobycia surowców 

wykorzystywanych w procesie produkcji 

akumulatorów. Należy uwzględniać 

emisje gazów cieplarnianych podczas 

całego procesu produkcji. Zgodnie z 

przeglądem dyrektywy 2006/66/WE 

Komisja powinna zaproponować ambitne 

cele w zakresie możliwości recyklingu 

akumulatorów. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5b) Zgodnie z prognozami rynkowymi 

szacuje się, że cena czystych ekologicznie 

pojazdów, takich jak w pełni elektryczne 

samochody, ulegnie znacznemu spadkowi 

oraz staną się one bardziej konkurencyjne 

lub nawet tańsze w eksploatacji od 

konwencjonalnych pojazdów w latach 20. 

XXI wieku, w szczególności biorąc pod 

uwagę całkowity koszt własności ze 
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względu na mniejszy koszt akumulatorów, 

ale także inne ograniczenia kosztowe, 

które będą wynikać z niższych kosztów 

paliwa i niższych kosztów utrzymania 

związanych z eksploatacją pojazdu 

elektrycznego. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5c) Podczas gdy Unia jest jednym z 

wiodących regionów w zakresie badań i 

wysokiej jakości ekoinnowacji, najwięksi 

producenci autobusów i akumulatorów 

mają swoje siedziby w regionie Azji i 

Pacyfiku. Podobnie czynnikiem 

napędowym dla zmian zachodzących na 

rynkach globalnych w obszarze pojazdów 

elektrycznych o napędzie 

akumulatorowym są rynki Chin i Stanów 

Zjednoczonych, które wspólnie 

odpowiadają za ponad 60 % globalnego 

rynku w porównaniu z 28-procentowym 

udziałem UE. Potrzebne są zatem ambitne 

ramy polityki UE w celu stymulowania 

innowacji oraz dalszego promowania 

konkurencyjności i wzrostu europejskiego 

przemysłu na rozwijających się 

globalnych rynkach ekologicznie czystych 

pojazdów i powiązanej infrastruktury 

technologicznej. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5d) Szacuje się, że począwszy od 2025 

r. wartość europejskiego rynku 

akumulatorów wynosić będzie 250 mld 

EUR rocznie, gdyż zapotrzebowanie na 
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europejskie ogniwa baterii wzrośnie do 

200 GWh, a sam rynek może przyczynić 

się do stworzenia 4–5 mln nowych miejsc 

pracy w Europie. Brak krajowej bazy na 

potrzeby produkcji ogniw zagraża jednak 

pozycji klientów przemysłowych w UE. 

Konieczne są zatem niezwłoczne i wspólne 

działania instytucji unijnych, państw 

członkowskich i organów lokalnych, aby 

wyeliminować te niekorzystne warunki 

konkurencji oraz ustanowić 

konkurencyjny łańcuch wartości 

produkcji ogniw baterii w Europie 

koncentrujący się na zrównoważonej i 

odpowiedzialnej dostawie surowców, 

produkcji opartej na energii ze źródeł 

odnawialnych, możliwości recyklingu i 

ponownego użycia. 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Instytucje publiczne poprzez swoją 

politykę udzielania zamówień mogą 

tworzyć i wspierać rynki innowacyjnych 

towarów i usług. W dyrektywach 

2014/24/UE24 i 2014/25/UE25 określono 

minimalne zharmonizowane przepisy 

dotyczące zamówień publicznych, które 

ujednolicają sposób, w jaki instytucje 

publiczne i określone podmioty 

użyteczności publicznej dokonują zakupu 

towarów, robót budowlanych i usług. 

W szczególności ustanawiają one ogólne 

progi dotyczące wielkości zamówień 

objętych prawodawstwem unijnym, które 

mają również zastosowanie do dyrektywy 

w sprawie ekologicznie czystych 

pojazdów. 

(6) Zważywszy na to, że wydatki 

publiczne na towary, roboty i usługi 

stanowią około 14 % PKB, instytucje 
publiczne poprzez swoją politykę 

udzielania zamówień na nowe pojazdy i 

modernizację istniejących pojazdów mogą 

tworzyć i wspierać rynki innowacyjnych 

towarów i usług. W dyrektywach 

2014/24/UE24 i 2014/25/UE25 określono 

minimalne zharmonizowane przepisy 

dotyczące zamówień publicznych, które 

ujednolicają sposób, w jaki instytucje 

publiczne i określone podmioty 

użyteczności publicznej dokonują zakupu 

towarów, robót budowlanych i usług, 

zgodnie z wymogami środowiskowymi 

zakupionych towarów (w tym pojazdów). 

W szczególności ustanawiają one ogólne 

progi dotyczące wielkości zamówień 

objętych prawodawstwem unijnym, które 

mają również zastosowanie do dyrektywy 
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w sprawie ekologicznie czystych 

pojazdów. 

_________________ _________________ 

24 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242. 24 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242. 

25 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243–374. 25 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243–374. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do zbadania możliwości 

wspierania eksploatacji pojazdów o 

bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń w 

ramach usług publicznych i zmniejszania 

jej kosztów, na przykład przez 

przyznawanie zwolnień lub ulg w zakresie 

podatków od energii w odniesieniu do 

pojazdów o bardzo niskiej emisji 

zanieczyszczeń. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Dostępność infrastruktury 

ładowania i uzupełniania paliwa jest 

warunkiem wstępnym każdej działalności 

transportowej z wykorzystaniem pojazdów 

napędzanych paliwami alternatywnymi, w 

tym transportu publicznego. Należy zatem 

wzmocnić kwestie związane z 

promowaniem infrastruktury paliw 

alternatywnych w transporcie publicznym 

w dyrektywie 2014/94/UE. W przypadku 

braku zmiany tej dyrektywy Komisja 

powinna opracować plan działania 

dotyczący infrastruktury transportu 

publicznego. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W przeprowadzonej ocenie 

skutków podkreślono korzyści związane ze 

zmianą ogólnego podejścia w kwestii 

zarządzania procesem udzielania 

zamówień na ekologicznie czyste pojazdy 

na szczeblu Unii. Ustanowienie 

minimalnych poziomów docelowych 

w zakresie zamówień może zapewnić 

skuteczne osiągnięcie celu, jakim jest 

wsparcie rozwoju rynku ekologicznie 

czystych pojazdów, w porównaniu 

z wariantem internalizacji kosztów 

zewnętrznych w ramach ogólnego procesu 

decyzyjnego w kwestii zamówień, 

podkreślając jednocześnie znaczenie 

uwzględnienia aspektów środowiskowych 

we wszystkich decyzjach dotyczących 

zamówień. Średnioterminowe 

i długoterminowe korzyści dla obywateli 

i przedsiębiorstw europejskich w pełni 

uzasadniają takie podejście, ponieważ nie 

narzuca ono stosowania konkretnej 

technologii instytucjom zamawiającym, 

podmiotom zamawiających 

i wykonawcom. 

(8) W przeprowadzonej ocenie 

skutków podkreślono korzyści związane ze 

zmianą ogólnego podejścia w kwestii 

zarządzania procesem udzielania 

zamówień na ekologicznie czyste i 

energooszczędne pojazdy na szczeblu Unii. 

Ustanowienie minimalnych poziomów 

docelowych w zakresie zamówień może 

zapewnić skuteczne osiągnięcie celu, jakim 

jest wsparcie rozwoju rynku ekologicznie 

czystych pojazdów, w porównaniu 

z wariantem internalizacji kosztów 

zewnętrznych w ramach ogólnego procesu 

decyzyjnego w kwestii zamówień, 

podkreślając jednocześnie znaczenie 

uwzględnienia aspektów środowiskowych 

we wszystkich decyzjach dotyczących 

zamówień. Średnioterminowe 

i długoterminowe korzyści dla obywateli 

i przedsiębiorstw europejskich w pełni 

uzasadniają takie podejście, ponieważ nie 

narzuca ono stosowania konkretnej 

technologii instytucjom zamawiającym, 

podmiotom zamawiających 

i wykonawcom. 

 

 

Poprawka  13 

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 

(9) Rozszerzenie zakresu dyrektywy 

poprzez uwzględnienie praktyk takich jak 

dzierżawa, wynajem i leasing, a także 

modernizacja pojazdów, a także zamówień 

na usługi w zakresie publicznego 
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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. 

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, przy czym przepisów niniejszej 

dyrektywy nie należy stosować z mocą 

wsteczną do już obowiązujących umów. 

Ponadto Komisja powinna zbadać, czy 

wykonalne jest udzielanie zamówień 

ekologicznych w odniesieniu do innych 

rodzajów transportu. 

 

Poprawka  14 

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 gazów 

cieplarnianych oraz emisji zanieczyszczeń 

powietrza, a także zanieczyszczenia 

hałasem pochodzących 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, dlatego w szczególności należy 

nadal stymulować podaż pojazdów 

ciężkich ze względu na mniej 
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zaawansowany poziom dojrzałości 

rynkowej ekologicznie czystych pojazdów 

ciężkich. Rozliczanie emisji CO2 powinno 

opierać się na podejściu uwzględniającym 

emisje na wszystkich etapach łańcucha 

paliwowego, aby uwzględnić cały łańcuch 

dostaw paliwa, od etapu wydobycia do 

etapu emisji z rury wydechowej. Pozwoli 

to ocenić efektywność ekologiczną 

pojazdów w sposób bardziej realistyczny. 

W związku z tym Komisja powinna 

ustanowić metodykę rejestrowania emisji 

na wszystkich etapach łańcucha 

paliwowego najpóźniej do dnia 1 stycznia 

2022 r. i odpowiednio dostosować tabele 2 

i 3. 

_________________ _________________ 

26 COM(2017) 676 final 26 COM(2017) 676 final 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Pojazdy, które nie emitują 

zanieczyszczeń z rury wydechowej, także 

mogą zostawiać ślad środowiskowy ze 

względu na proces wytwarzania 

komponentów i stopień możliwości 

recyklingu. Należy zatem zachęcać władze 

publiczne, aby w momencie zakupu 

pojazdów uwzględniały inne aspekty niż 

cena, takie jak możliwość recyklingu 

akumulatorów. Badania i rozwój tych 

technologii należy promować również w 

innych obszarach polityki Unii. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie 

wykorzystywane są do różnych celów, 

a poziom dojrzałości rynku jest inny w obu 

przypadkach i dlatego korzystne byłoby 

uwzględnienie tych różnic w przepisach 

dotyczących zamówień publicznych. 

W ocenie skutków przedstawiono wartość 

dodaną wynikającą z przyjęcia podejścia 

opartego na paliwach alternatywnych do 

czasu ustalenia na szczeblu unijnym 

neutralnych pod względem 

technologicznym wymogów w zakresie 

emisji CO2 z pojazdów ciężkich, które 

Komisja zamierza zaproponować 

w przyszłości. W ocenie skutków uznano 

ponadto, że rynki niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych autobusów miejskich 

charakteryzują się większą dojrzałością, 

podczas gdy rynki niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych pojazdów ciężarowych 

znajdują się na wcześniejszym etapie 

rozwoju. 

(11) Pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie 

wykorzystywane są do różnych celów, 

a poziom dojrzałości rynku jest inny w obu 

przypadkach i dlatego korzystne byłoby 

uwzględnienie tych różnic w przepisach 

dotyczących zamówień publicznych. 

Należy ponadto zaznaczyć, że na rynkach 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych 

autobusów miejskich odnotowano w 

ostatnim czasie pewne postępy, podczas 

gdy rynki niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych pojazdów ciężarowych 

znajdują się na początkowym etapie 

rozwoju. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ustanowienie minimalnych 

poziomów docelowych w zakresie 

zamówień na ekologicznie czyste pojazdy 

na rok 2025 i rok 2030 na szczeblu państw 

członkowskich powinno przyczynić się do 

pewności odnośnie do polityki 

prowadzonej względem rynków, na 

których uzasadnione są inwestycje 

w zakresie mobilności niskoemisyjnej 

i bezemisyjnej. Minimalne poziomy 

docelowe wspierają tworzenie rynku 

w całej Unii. Zapewniają one czas na 

dostosowanie procesów udzielania 

zamówień publicznych i wysyłają jasny 

sygnał rynkowy. W ocenie skutków 

(12) Ustanowienie minimalnych 

poziomów docelowych w zakresie 

zamówień na ekologicznie czyste pojazdy, 

które mają zostać zrealizowane do 2025 

i 2030 roku, ma podstawowe znaczenie, 

aby zapewnić pewność odnośnie do 

polityki prowadzonej względem rynków, 

na których uzasadnione są inwestycje 

w zakresie mobilności niskoemisyjnej 

i bezemisyjnej. Minimalne poziomy 

docelowe wspierają rozwój rynku w całej 

Unii. Zapewniają one czas na 

dostosowanie procesów udzielania 

zamówień publicznych i wysyłają jasny 

sygnał rynkowy, a jednocześnie pomagają 



 

PE618.318v02-00 16/46 AD\1157750PL.docx 

PL 

zauważono, że państwa członkowskie 

w coraz większym stopniu ustalają 

poziomy docelowe w zależności od 

zdolności ekonomicznych oraz wagi 

problemu. Należy ustalić różne poziomy 

docelowe dla poszczególnych państw 

członkowskich zgodnie z ich zdolnościami 

ekonomicznymi (produkt krajowy brutto 

na mieszkańca) oraz narażeniem na 

zanieczyszczenia (zagęszczenie 

urbanistyczne). Minimalne poziomy 

docelowe w zakresie zamówień powinny 

zostać uzupełnione przez zobowiązanie 

instytucji zamawiających, podmiotów 

zamawiających i wykonawców do 

uwzględniania istotnych aspektów 

energetycznych i środowiskowych we 

wszystkich postępowaniach o udzielenie 

zamówienia. W ocenie oddziaływania 

terytorialnego dla niniejszej zmienionej 

dyrektywy pokazano, że jej wpływ 

zostanie równomiernie rozłożony między 

regionami w Unii. 

w dawaniu dobrego przykładu 

obywatelom. W ocenie skutków 

zauważono, że państwa członkowskie 

w coraz większym stopniu ustalają 

poziomy docelowe w zależności od 

zdolności ekonomicznych oraz wagi 

problemu. Zachęca się zresztą państwa 

członkowskie do stosowania bardziej 

ambitnych poziomów docelowych zgodnie 

z ich wynikami ekonomicznymi (produkt 

krajowy brutto na mieszkańca) oraz 

narażeniem na zanieczyszczenia 

(zagęszczenie urbanistyczne). Biorąc pod 

uwagę, że te parametry często nie są 

jednolite w danym państwie 

członkowskim, konieczna będzie ocena ich 

wiarygodności, tak aby ostatecznie 

umożliwić uzupełnienie metodyki. 
Minimalne poziomy docelowe w zakresie 

zamówień powinny zostać uzupełnione 

przez zobowiązanie instytucji 

zamawiających, podmiotów 

zamawiających i wykonawców do 

uwzględniania istotnych aspektów 

energetycznych i środowiskowych we 

wszystkich postępowaniach o udzielenie 

zamówienia. W ocenie oddziaływania 

terytorialnego dla niniejszej zmienionej 

dyrektywy pokazano, że jej wpływ 

zostanie równomiernie rozłożony między 

regionami w Unii. W świetle bieżących 

postępów w zakresie technologii 

transportowych, konieczne okazać się 

mogą śródokresowy przegląd tych 

minimalnych poziomów docelowych oraz 

ocena parametrów krajowych, aby 

umożliwić dostosowanie wartości na 

późniejszym etapie. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Maksymalny wpływ można 

osiągnąć w przypadku skupienia się na 

(13) Maksymalny wpływ można 

osiągnąć w przypadku skupienia się na 
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zamówieniach publicznych na ekologicznie 

czyste pojazdy na obszarach 

charakteryzujących się stosunkowo 

wysokim poziomem zanieczyszczenia 

powietrza. Zachęca się instytucje publiczne 

w państwach członkowskich, aby – 

realizując swoje krajowe minimalne 

poziomy docelowe – skoncentrowały się 

w szczególności na tych obszarach oraz by 

uwzględniły związane z tym działania 

w sprawozdaniach przedkładanych zgodnie 

z niniejszą zmienioną dyrektywą. 

zamówieniach publicznych na ekologicznie 

czyste pojazdy na obszarach 

charakteryzujących się stosunkowo 

wysokim poziomem zanieczyszczenia 

powietrza i zanieczyszczenia hałasem. 

Zachęca się instytucje publiczne 

w państwach członkowskich, aby – 

realizując swoje krajowe minimalne 

poziomy docelowe – skoncentrowały się 

w szczególności na tych obszarach oraz by 

uwzględniły związane z tym działania 

w sprawozdaniach przedkładanych zgodnie 

z niniejszą zmienioną dyrektywą. Aby 

uniknąć nieproporcjonalnego obciążenia i 

zoptymalizować potencjalne skutki 

niniejszej dyrektywy, należy zapewnić 

organom publicznym odpowiednią pomoc 

techniczną. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Wdrożenie wartości docelowych 

określonych w niniejszej dyrektywie 

będzie trudne bez rozwoju komercyjnych i 

zaawansowanych technicznie produktów. 

W celu regularnego monitorowania stanu 

rozwoju takich produktów Komisji 

powierza się zadanie składania co dwa 

lata sprawozdania, w którym ocenia ona, 

czy istnieją rozwiązania komercyjne dla 

ekologicznie czystych pojazdów. Ponadto 

Komisja i państwa członkowskie powinny 

zapewnić większe bodźce finansowe i 

pozafinansowe zachęcające do szybszego 

wprowadzania ekologicznie czystych 

pojazdów do obrotu. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Biorąc pod uwagę znaczącą 

różnicę w zakresie swobody finansowej w 

przypadku prywatnych operatorów 

transportu, jeżeli chodzi o zmianę na 

potencjalnie droższe pojazdy zasilane 

paliwami alternatywnymi, należy 

udostępnić mechanizmy zapewniające 

równe szanse dla publicznych i 

prywatnych operatorów transportu w 

procedurach przetargowych i procedurach 

zamówień publicznych, tak aby koszty 

zapewnienia zgodności z minimalnymi 

celami w zakresie zamówień publicznych 

ustanowionymi w niniejszej dyrektywie 

nie zostały przerzucone na władze lokalne, 

w szczególności w odniesieniu do 

mniejszych gmin, ani nie prowadziły do 

kompensowania wyższych kosztów przez 

podwyżki cen biletów, podatków lokalnych 

lub ograniczenie usług transportu 

publicznego. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Rachunek kosztów cyklu życia 

stanowi dla instytucji zamawiających 

i podmiotów zamawiających ważne 

narzędzie służące uwzględnieniu kosztów 

energetycznych i środowiskowych 

w całym cyklu życia pojazdu, łącznie 

z kosztem emisji gazów cieplarnianych 

i innych zanieczyszczeń na podstawie 

odpowiedniej metody określania ich 

wartości pieniężnej. Biorąc pod uwagę 

ograniczone zastosowanie metody 

obliczania kosztów całego cyklu 

użytkowania zgodnie z dyrektywą 

2009/33/UE oraz informacje przedstawione 

przez instytucje i podmioty zamawiające 

na temat stosowania własnych metod 

(14) Rachunek kosztów cyklu życia 

stanowi dla instytucji zamawiających 

i podmiotów zamawiających ważne 

narzędzie służące uwzględnieniu kosztów 

energetycznych i środowiskowych 

w całym cyklu życia pojazdu, łącznie 

z kosztem emisji gazów cieplarnianych 

i innych zanieczyszczeń na podstawie 

odpowiedniej metody określania ich 

wartości pieniężnej. Biorąc pod uwagę 

ograniczone zastosowanie metody 

obliczania kosztów całego cyklu 

użytkowania zgodnie z dyrektywą 

2009/33/UE oraz informacje przedstawione 

przez instytucje i podmioty zamawiające 

na temat stosowania własnych metod 
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dopasowanych do ich specyficznych 

sytuacji i potrzeb, nie należy określać 

obowiązkowej metody, lecz umożliwić 

instytucjom zamawiającym, podmiotom 

zamawiającym i wykonawcom wybór 

dowolnej metody określania kosztów cyklu 

użytkowania w celu wsparcia ich procesów 

udzielania zamówień. 

dopasowanych do ich specyficznych 

sytuacji i potrzeb, nie należy określać 

obowiązkowej metody, lecz umożliwić 

instytucjom zamawiającym, podmiotom 

zamawiającym i wykonawcom wybór 

dowolnej metody określania kosztów cyklu 

użytkowania w celu wsparcia ich procesów 

udzielania zamówień. Jednak ze względu 

na brak jasnego zrozumienia ogólnego 

poziomu emisji w całym cyklu życia dla 

różnych rodzajów paliwa Komisja 

powinna przedstawić analizę, która 

doprowadzi do opracowania wspólnej 

unijnej metodyki dla producentów, tak 

aby przekazywali oni dane dotyczące 

emisji CO2 dla wszystkich rodzajów 

paliwa w spójny sposób. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Sprawozdawczość dotycząca 

zamówień publicznych w ramach 

zmienionej dyrektywy powinna zapewnić 

przejrzysty przegląd rynku, aby umożliwić 

skuteczne monitorowanie realizacji. 

Działania sprawozdawcze powinny 

rozpocząć się w 2023 r. przedstawieniem 

sprawozdania śródokresowego i być 

kontynuowane poprzez przedłożenie 

pierwszego pełnego sprawozdania na temat 

realizacji minimalnych poziomów 

docelowych w 2026 r., a następnie co trzy 

lata. W celu zminimalizowania obciążeń 

administracyjnych nakładanych na 

pojedyncze organy publiczne oraz 

ustanowienia skutecznego przeglądu rynku 

należy ułatwić składanie prostych 

sprawozdań. Komisja zapewni pełną 

sprawozdawczość w zakresie pojazdów 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych oraz 

pojazdów zasilanych paliwami 

alternatywnymi w kontekście Wspólnego 

Słownika Zamówień Unii. Określone kody 

(15) Sprawozdawczość dotycząca 

zamówień publicznych w ramach 

zmienionej dyrektywy powinna zapewnić 

przejrzysty przegląd rynku, aby umożliwić 

skuteczne monitorowanie realizacji. 

Działania sprawozdawcze powinny 

rozpocząć się w 2023 r. przedstawieniem 

sprawozdania śródokresowego i być 

kontynuowane poprzez przedłożenie 

pierwszego pełnego sprawozdania na temat 

realizacji minimalnych poziomów 

docelowych w 2026 r., a następnie co trzy 

lata: kolejne sprawozdania powinny 

uwzględniać zmiany sytuacji ekologicznej 

i priorytetów środowiskowych państw 

członkowskich w ciągu trzech ostatnich 

lat, według tych samych kryteriów 

określonych dla wszystkich państw 

członkowskich. W celu zminimalizowania 

obciążeń administracyjnych oraz 

dodatkowych kosztów nakładanych na 

pojedyncze organy publiczne oraz 

ustanowienia skutecznego przeglądu rynku 
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Wspólnego Słownika Zamówień 

wspomogą rejestrację i monitorowanie 

w ramach elektronicznego biuletynu 

zamówień TED. 

należy ułatwić składanie prostych 

sprawozdań, a procedury przetargowe 

powinny być przeprowadzane online w 

celu zwiększenia przejrzystości. Komisja 

zapewni pełną sprawozdawczość 

w zakresie pojazdów niskoemisyjnych 

i bezemisyjnych oraz pojazdów zasilanych 

paliwami alternatywnymi w kontekście 

Wspólnego Słownika Zamówień Unii. 

Określone kody Wspólnego Słownika 

Zamówień wspomogą rejestrację 

i monitorowanie w ramach elektronicznego 

biuletynu zamówień TED. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Należy zmobilizować instrumenty 

finansowe UE, aby wspierać państwa 

członkowskie na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym w osiąganiu 

celów określonych w niniejszej 

dyrektywie. Należy również wziąć pod 

uwagę minimalne wiążące cele dotyczące 

punktów ładowania na każde państwo 

członkowskie, wraz z bezpośrednim 

finansowaniem infrastruktury i 

finansowaniem punktów ładowania 

pojazdów elektrycznych oraz stacji paliw 

pojazdów napędzanych wodorem, o ile nie 

są one komercyjnie opłacalne. W tym celu 

mogą zostać zmobilizowane instrumenty 

finansowania, takie jak instrument 

„Łącząc Europę”, wspierający rozwój 

wysoce wydajnych, zrównoważonych i 

efektywnie połączonych sieci 

transeuropejskich w dziedzinie transportu, 

oraz Europejski Fundusz na rzecz 

Inwestycji Strategicznych czy program 

ekologicznego transportu, wspierający 

rozwój czystszych ekologicznie pojazdów 

transportowych i związane z nimi potrzeby 

infrastrukturalne. Kluczową rolę w tej 

transformacji powinny odgrywać ośrodki 



 

AD\1157750PL.docx 21/46 PE618.318v02-00 

 PL 

doradcze, ułatwiające i promujące 

inwestycje oraz wspierające zdolności 

instytucjonalne. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) W celu zmaksymalizowania 

wpływu inwestycji należy lepiej 

koordynować mobilność i planowanie 

przestrzeni miejskiej, na przykład za 

pośrednictwem takich narzędzi jak plany 

zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Plany zrównoważonej mobilności 

miejskiej są opracowywane z 

uwzględnieniem poszczególnych obszarów 

polityki i we współpracy z różnymi 

poziomami systemu rządzenia oraz łączą 

w sobie różne rodzaje transportu, 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

transport towarowy, zarządzanie 

mobilnością i inteligentne systemy 

transportowe. Stosowanie planów 

zrównoważonej mobilności miejskiej 

powinno być ważną kwestią do 

rozpatrzenia w związku z finansowaniem 

projektów UE w obszarze transportu 

miejskiego, w tym w zakresie wdrażania 

niniejszej zmienionej dyrektywy. W tym 

kontekście Komisja powinna zapewnić 

właściwym organom niezbędne doradztwo 

i pomoc techniczną przy opracowywaniu 

planów zrównoważonej mobilności 

miejskiej, uwzględniając przy tym w pełni 

zasadę pomocniczości. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (16c) Zamówienia publiczne nie tylko 

wspierają upowszechnianie ekologicznie 

czystych pojazdów, ale również sprzyjają 

rozwojowi nowych form mobilności. 

Podczas gdy ekologicznie czyste pojazdy 

będą objęte zachętami i będą prowadzić do 

przyspieszonego rozwoju infrastruktury 

na obszarach miejskich, cyfryzacja 

zoptymalizuje wydajność transportu 

pasażerskiego i towarowego. 

Multimodalna i wspólna mobilność oraz 

zintegrowane rozwiązania biletowe mają 

kluczowe znaczenie w przejściu na 

mobilność stanowiącą usługę. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a)  Aby zagwarantować, że władze 

publiczne będą zachęcane do zakupu 

ekologicznie czystych pojazdów, a państwa 

członkowskie będą inwestować w rozwój 

infrastruktury paliw alternatywnych, a 

także aby uniknąć ryzyka, że takie zakupy 

doprowadzą do wzrostu cen ponoszonych 

przez pasażerów, unijna polityka 

budżetowa i finansowa po 2020 r. 

powinna zapewnić wsparcie dla 

podmiotów zamawiających. Powinno 

znaleźć to odzwierciedlenie w przyszłych 

wieloletnich ramach finansowych oraz 

przepisach dotyczących zrównoważonego 

finansowania i unijnych instytucji 

finansowych. Ponadto państwa 

członkowskie powinny rozszerzyć zachęty 

finansowe i niefinansowe oraz 

przewidzieć kontrole środowiskowe, aby 

przyspieszyć wprowadzenie na rynek 

ekologicznie czystych pojazdów. Te wysiłki 

doprowadzą do obniżenia nakładów w 

związku z kosztownymi początkowo 

inwestycjami na rzecz zmian 

infrastrukturalnych i wesprą 
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dekarbonizację transportu. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektywa 2009/33/UE w sprawie 

promowania ekologicznie czystych 

pojazdów transportu drogowego w celu 

wsparcia mobilności niskoemisyjnej 

Dyrektywa 2009/33/UE w sprawie 

promowania ekologicznie czystych 

pojazdów transportu drogowego 

wykorzystywanych w komunikacji 

publicznej w celu wsparcia mobilności 

niskoemisyjnej 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy) 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a) art. 1 akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

Niniejsza dyrektywa nakłada na instytucje 

zamawiające, podmioty zamawiające oraz 

niektórych operatorów obowiązek 

uwzględniania przy zakupie pojazdów 

transportu drogowego czynnika 

energetycznego, i oddziaływania na 

środowisko podczas całego cyklu 

użytkowania pojazdu, w tym zużycia 

energii oraz emisji CO2 i niektórych 

zanieczyszczeń, w celu promowania i 

pobudzania rynku ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów oraz 

zwiększania udziału sektora 

transportowego w polityce Wspólnoty 

dotyczącej środowiska, klimatu i energii. 

„Niniejsza dyrektywa nakłada na instytucje 

zamawiające, podmioty zamawiające oraz 

niektórych operatorów obowiązek 

uwzględniania przy zakupie, dzierżawie, 

wynajmie, leasingu lub modernizacji 
pojazdów transportu drogowego czynnika 

energetycznego i oddziaływania na 

środowisko podczas całego cyklu 

użytkowania pojazdu, w tym zużycia 

energii oraz emisji CO2 i niektórych 

zanieczyszczeń, w celu promowania i 

pobudzania rynku ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów oraz 

zwiększania udziału sektora 

transportowego w polityce Unii dotyczącej 

środowiska, klimatu i energii.” 
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 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044) 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy) 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1b) art. 2 akapit pierwszy otrzymuje 

brzmienie: 

Państwa członkowskie mogą zwolnić z 

wymogów określonych w niniejszej 

dyrektywie zamówienia na zakup 

pojazdów, o których mowa w art. 2 ust. 3 

dyrektywy 2007/46/WE, które nie 

podlegają homologacji typu lub 

dopuszczeniu indywidualnemu na ich 

terytorium. 

„Państwa członkowskie mogą zwolnić z 

wymogów określonych w niniejszej 

dyrektywie zamówienia na zakup, 

dzierżawę, wynajem, leasing lub 

modernizację pojazdów, o których mowa 

w art. 2 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE, 

które nie podlegają homologacji typu lub 

dopuszczeniu indywidualnemu na ich 

terytorium.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=PL) 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 

zamówień dotyczących zakupu, wynajmu, 

dzierżawy lub leasingu pojazdów 

transportu drogowego: 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 

nowych zamówień dotyczących zakupu, 

wynajmu, dzierżawy lub leasingu i 

modernizacji pojazdów transportu 

drogowego wykorzystywanych w usługach 

publicznych zawartych po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&from=PL
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) instytucji, agencji i organów Unii 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) pojazd kategorii M1 lub M2 

o maksymalnej emisji z rury wydechowej 

wyrażonej w g CO2/km i emisji 

zanieczyszczeń w rzeczywistych 

warunkach jazdy poniżej określonej 

wartości procentowej w stosunku do 

odpowiednich dopuszczalnych wartości 

emisji, jak podano w tabeli 2 w załączniku; 

lub 

a) bezemisyjny lub niskoemisyjny 

pojazd kategorii L, M1, M2 lub N1 

zasilany paliwami określonymi w art. 2 

ust. 1 dyrektywy 2014/94/UE w sprawie 

rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych, o maksymalnej emisji 

z rury wydechowej wyrażonej w g CO2/km 

i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych 

warunkach jazdy poniżej określonej 

wartości procentowej w stosunku do 

odpowiednich dopuszczalnych wartości 

emisji, jak podano w tabeli 2 w załączniku; 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) pojazd kategorii N1 

o maksymalnej emisji z rury wydechowej 

skreśla się 



 

PE618.318v02-00 26/46 AD\1157750PL.docx 

PL 

wyrażonej w g CO2/km i emisji 

zanieczyszczeń w rzeczywistych 

warunkach jazdy poniżej określonej 

wartości procentowej w stosunku do 

odpowiednich dopuszczalnych wartości 

emisji, jak podano w tabeli 2 

w załączniku; lub 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pojazd kategorii M3, N2 lub N3, 

jak określono w tabeli 3 w załączniku. 

c) bezemisyjny lub niskoemisyjny 

pojazd kategorii M3, N2 lub N3 (pojazd 

ciężki), jak określono w tabeli 3 w 

załączniku. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. „akumulator zgodny z normami 

zrównoważonego rozwoju” oznacza 

akumulator, w przypadku którego brany 

jest pod uwagę cały łańcuch wartości, a 

końcowy produkt nadaje się do 

ponownego użycia lub recyklingu. 

 Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktu delegowanego do dnia [18 miesięcy 

po wejściu w życie] r. zawierającego 

bardziej precyzyjną definicję opartą na 

ocenie emisji CO2 z uwzględnieniem 

całego łańcucha, np. całego cyklu życia 

akumulatora wraz z pełnym cyklem emisji 

dwutlenku węgla podczas procesu 

produkcyjnego i jego śladem węglowym 
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po wycofaniu z eksploatacji. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. „pojazd o zrównoważonym cyklu 

życia” oznacza pojazd, którego produkcja 

powoduje znacznie mniejsze emisje niż w 

przypadku porównywalnych rodzajów 

pojazdów i który jest zaprojektowany w 

sposób umożliwiający bardziej 

zrównoważone wycofanie z eksploatacji, w 

tym ponowne wykorzystanie i recykling 

jego komponentów. Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktu 

delegowanego do dnia [18 miesięcy po 

wejściu w życie] r. zawierającego bardziej 

precyzyjną definicję. 

 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4c.  „pojazd zmodernizowany zgodnie 

z normą pojazdów ekologicznie czystych” 

oznacza pojazd, w którym zmodyfikowano 

cały silnik lub jego części z 

wykorzystaniem technologii 

zmniejszających poziom zanieczyszczeń 

lub poziom zużycia paliwa i który 

dostosowano do norm pojazdu 

ekologicznie czystego zgodnie z definicją 

w ust. 4 dzięki instalacji szeregu 

pomocniczych technologii kontroli emisji. 
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Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 4 d (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4d.  „bezemisyjny autobus” oznacza 

pojazd kategorii M zasilany paliwami 

określonymi w art. 2 ust. 1 dyrektywy 

2014/94/UE w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, 

który nie emituje bezpośrednich emisji  

CO2 w miejscu użytkowania lub innych 

zanieczyszczeń, chyba że poziom tych 

emisji jest znikomy. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zakup, dzierżawa, wynajem lub 

leasing pojazdów transportu drogowego 

oraz umowy o świadczenie usług 

drogowego i kolejowego transportu 

publicznego osób, a także zamówienia 

publiczne na usługi, o których mowa w art. 

3 niniejszej dyrektywy, były zgodne z 

minimalnymi poziomami docelowymi w 

zakresie zamówień w odniesieniu do 

pojazdów lekkich, jak określono w tabeli 4 

w załączniku, oraz w odniesieniu do 

pojazdów ciężkich, jak określono w tabeli 

5 w załączniku. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zakup, dzierżawa, wynajem, leasing 

lub modernizacja zgodna z normami dla 

czystych ekologicznie lub bezemisyjnych 
pojazdów transportu drogowego 

wykorzystywanych w usługach 

publicznych oraz umowy o świadczenie 

usług drogowego i kolejowego transportu 

publicznego osób, a także zamówienia 

publiczne na usługi, o których mowa w art. 

3 niniejszej dyrektywy, były zgodne z 

minimalnymi poziomami docelowymi w 

zakresie zamówień w odniesieniu do 

pojazdów lekkich, jak określono w tabeli 4 

w załączniku, oraz w odniesieniu do 

pojazdów ciężkich, jak określono w tabeli 

5 w załączniku, i zawierały postanowienia 

umowne zapewniające rzeczywiste 
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stosowanie paliw alternatywnych. 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

koszt zapewnienia zgodności z 

minimalnymi poziomami docelowymi w 

zakresie zamówień określonymi w 

niniejszej dyrektywie nie był przerzucany 

na organy lokalne oraz aby instytucjom i 

podmiotom zamawiającym udostępnione 

zostały wystarczające zasoby finansowe. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie 

udostępniają dodatkowe środki finansowe 

na zakup pojazdów w sposób, który nie 

stoi w sprzeczności z przepisami 

dotyczącymi pomocy państwa. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Aby osiągnąć poziomy docelowe w 

zakresie zamówień, podmioty 

zamawiające udzielają zamówień, 

wybierając ofertę najkorzystniejszą 

ekonomicznie zgodnie z art. 82 dyrektywy 

2014/25/UE. Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia jest 

opracowywana ze szczególnym 

uwzględnieniem nie tylko całkowitego 

kosztu własności, ale także innych cech 

charakterystycznych pojazdu, takich jak 

dostępność, wpasowanie w krajobraz 

miejski, poziomy hałasu, efektywność 
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energetyczna, a także możliwość 

recyklingu akumulatorów i komponentów 

pojazdu. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Organy państw członkowskich 

mogą stosować wyższe minimalne 

zobowiązania niż zobowiązania, o których 

mowa w załączniku do niniejszej 

dyrektywy. 

2. Organy państw członkowskich 

mogą stosować wyższe minimalne 

zobowiązania niż zobowiązania, o których 

mowa w załączniku do niniejszej 

dyrektywy. Organy państw członkowskich 

mogą również stosować niższe 

zobowiązania, jeżeli jest to uzasadnione 

biorąc pod uwagę uwarunkowania 

krajowe lub regionalne, takie jak 

odległości oraz warunki topologiczne i 

klimatyczne lub możliwość osiągnięcia 

takich samych wyników środowiskowych 

za pomocą innych rozwiązań, w 

przypadku których stwierdza się większą 

opłacalność ekonomiczną. 

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy) 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 5a 

 Plan działania na rzecz paliw 

alternatywnych w transporcie publicznym 

 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Komisja Europejska przedstawi 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

plan działania na rzecz przyspieszenia 

tworzenia infrastruktury ładowania i 

tankowania dla pojazdów ciężkich 

będących własnością przedsiębiorstw 

transportowych na obszarach ich 

własnych zajezdni i warsztatów 

konserwacyjnych, jak również w 

przestrzeni publicznej. 

 2. Plan działania zawiera informacje 

dotyczące dostępnych unijnych 

instrumentów finansowania oraz określa, 

w jaki sposób można udzielić takiego 

wsparcia, w tym w kontekście 

obowiązujących przepisów europejskich w 

sprawie pomocy państwa. 

 3. Odnośne sprawozdanie zawiera 

ponadto ocenę sposobu przeprowadzenia 

przeglądu europejskich instrumentów 

finansowania w taki sposób, aby nadać 

priorytet finansowaniu wymiany pojazdów 

przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa 

transportu publicznego bez względu na 

wielkość tych przedsiębiorstw.” 

 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja przedkłada co trzy lata 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszej dyrektywy i działań 

podejmowanych przez poszczególne 

państwa członkowskie w celu skutecznego 

wdrożenia niniejszej dyrektywy, 

począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r., po 

otrzymaniu sprawozdań od państw 

członkowskich. 

1. Komisja przedkłada co trzy lata 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszej dyrektywy i działań 

podejmowanych przez poszczególne 

państwa członkowskie w celu skutecznego 

wdrożenia niniejszej dyrektywy, 

począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r., po 

otrzymaniu sprawozdań od państw 

członkowskich. Sprawozdanie zostaje 

włączone do ogólnej oceny polityki Unii w 

dziedzinie transportu, środowiska, klimatu 
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i energii. W terminie do dnia 1 stycznia 

2024 r. Komisja przedstawia sprawozdanie 

okresowe dotyczące działań podjętych w 

celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, po 

złożeniu sprawozdań przez państwa 

członkowskie. 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W sprawozdaniach tych Komisja 

dokonuje oceny skutków niniejszej 

dyrektywy, a w szczególności możliwości, 

o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz 

potrzeby dalszych działań i w stosownych 

przypadkach przedstawia ich propozycje. 

„2. W sprawozdaniach tych Komisja 

dokonuje oceny skutków niniejszej 

dyrektywy, a w szczególności art. 5, w 

zakresie promowania i stymulowania 

rynku ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów oraz 

potrzeby dalszych działań i w stosownych 

przypadkach przedstawia ich propozycje. 

W sprawozdaniach Komisja porównuje 

nominalną i względną liczbę nabytych 

pojazdów odpowiadających najlepszej 

alternatywnej ofercie rynkowej pod 

względem energetycznym i oddziaływania 

na środowisko podczas całego pełnego 

cyklu użytkowania, w ramach każdej z 

kategorii pojazdów wymienionych w tabeli 

3 załącznika, w odniesieniu do całości 

rynku tych pojazdów, i ocenia, w jaki 

sposób możliwości, o których mowa w art. 

5 ust. 3, wywarły wpływ na rynek. 

Komisja ocenia potrzeby dalszych działań i 

w stosownych przypadkach przedstawia 

ich propozycje. 

W sprawozdaniach Komisja porównuje 

nominalną i względną liczbę pojazdów 

nabytych, wydzierżawionych, wynajętych, 

wziętych w leasing lub zmodernizowanych 
odpowiadających najlepszej alternatywnej 

ofercie rynkowej pod względem 

energetycznym i oddziaływania na 

środowisko podczas całego pełnego cyklu 

użytkowania, w ramach każdej z kategorii 

pojazdów wymienionych w art. 4 pkt 4, w 

odniesieniu do całości rynku tych 

pojazdów, i ocenia, w jaki sposób 

minimalne poziomy docelowe, o których 

mowa w art. 5, wywarły wpływ na rynek w 

całej Unii i w poszczególnych państwach 

członkowskich. Ponadto Komisja ocenia 

wpływ niniejszej dyrektywy na przemysł 

europejski. Komisja ocenia potrzeby 

dalszych działań i w stosownych 

przypadkach przedstawia ich propozycje.” 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL) 

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a b (nowa) 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 ab) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Nie później niż w dniu 

przedstawienia pierwszego sprawozdania 

Komisja dokonuje analizy możliwości, o 

których mowa w art. 5 ust. 3, przedstawia 

ocenę metodologii określonej w art. 6 i w 

razie potrzeby proponuje odpowiednie 

dostosowania. 

"3. Nie później niż w dniu 

przedstawienia pierwszego sprawozdania 

Komisja dokonuje analizy przestrzegania 

przez państwa członkowskie minimalnych 

poziomów docelowych, o których mowa w 

art. 5, przedstawia ocenę metodologii 

wykorzystanej do określenia tych 

poziomów i w razie potrzeby proponuje 

odpowiednie dostosowania metod lub 

poziomów.”; 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL) 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie przedkładają 

Komisji sprawozdanie z wdrożenia 

niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 

2026 r., a następnie co trzy lata. Państwa 

członkowskie przedkładają Komisji 

sprawozdanie śródokresowe najpóźniej do 

dnia 1 stycznia 2023 r. Sprawozdanie to 

zawiera informacje o działaniach podjętych 

w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, 

4. Państwa członkowskie przedkładają 

Komisji sprawozdanie z wdrożenia 

niniejszej dyrektywy do dnia 1 stycznia 

2026 r., a następnie co trzy lata. Państwa 

członkowskie przedkładają Komisji 

sprawozdanie śródokresowe najpóźniej do 

dnia 1 stycznia 2023 r. Sprawozdanie to 

zawiera informacje o działaniach podjętych 

w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL
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w tym dotyczące liczby i kategorii 

pojazdów zamówionych przez instytucje 

i podmioty, informacje o dialogu 

przeprowadzonym pomiędzy różnymi 

szczeblami zarządzania, informacje na 

temat planów państw członkowskich 

względem wyżej wymienionych działań 

sprawozdawczych, jak również wszelkie 

inne użyteczne informacje. Informacje 

powinny odpowiadać kategoriom 

zawartym w rozporządzeniu nr 2195/2002 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV)31, jak wskazano w załączniku. 

tym dotyczące liczby i kategorii pojazdów 

zamówionych przez instytucje i podmioty, 

informacje o dialogu przeprowadzonym 

pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania, 

informacje na temat planów państw 

członkowskich względem wyżej 

wymienionych działań sprawozdawczych, 

jak również wszelkie inne użyteczne 

informacje na temat instrumentów 

finansowych, które są już dostępne bądź 

są opracowywane, oraz strategii państw 

członkowskich mających na celu 

wspieranie wdrażania infrastruktury 

paliw alternatywnych, w szczególności na 

potrzeby sieci transportu publicznego. 

Informacje powinny odpowiadać 

kategoriom zawartym w rozporządzeniu nr 

2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV)31, jak wskazano w 

załączniku. 

_________________ _________________ 

31 Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1. 31 Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Po określeniu przez Komisję 

metody zapisu emisji na wszystkich 

etapach łańcucha paliwowego, tak aby 

objąć cały łańcuch dostaw paliwa od 

etapu wydobycia do rury wydechowej, 

Komisja powinna dokonać przeglądu 

minimalnych poziomów docelowych, o 

których mowa w art. 5, i odpowiednio je 

dostosować. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&qid=1530868809501&from=PL
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Komisja przedstawia państwom 

członkowskim wytyczne dotyczące różnych 

funduszy UE, które mogą być 

wykorzystywane do celów niniejszej 

dyrektywy, np. możliwości uruchomienia 

instrumentu „Łącząc Europę” 

wspierającego rozwój wysoce wydajnych, 

zrównoważonych i efektywnie 

połączonych sieci transeuropejskich w 

dziedzinie transportu, oraz Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych czy programu 

ekologicznego transportu, wspierającego 

rozwój czystszych ekologicznie pojazdów 

transportowych i związanych z nimi 

potrzeb infrastrukturalnych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Artykuł 10 – ustęp 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b. Kluczową rolę w tej transformacji 

odgrywają ośrodki doradcze, ułatwiające i 

promujące inwestycje oraz wspierające 

zdolności instytucjonalne. W związku z 

tym Komisja znacznie wzmocni rolę i 

potencjał Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego, zwłaszcza 

poprzez lokalną obecność i proaktywną 

rolę w przygotowywaniu projektów. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Załącznik – tabela 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 1: Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), o których mowa w art. 3 

Kod CPV Opis 

60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu 

drogowego 

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego 

transportu drogowego osób 

60140000-1 Nieregularny transport osób 

60172000-3 Wynajem autobusów i autokarów wraz 

z kierowcą 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych 

60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek 

 

Poprawka 

Tabela 1: Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), o których mowa w art. 3 

Kod CPV Opis 

60112000-6 

Usługi w zakresie publicznego transportu 

drogowego 

60130000-8 

Usługi w zakresie specjalistycznego 

transportu drogowego osób 

60140000-1 Nieregularny transport osób 

60172000-3 

Wynajem autobusów i autokarów wraz 

z kierowcą 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych 

60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek 

64121100-1 Usługi pocztowe 

64121200-2 Usługi kurierskie 

60120000-5 Usługi taksówkarskie  

60170000-0 
Wynajem pojazdów przeznaczonych do 
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transportu osób wraz z kierowcą 

60171000-7 

Wynajem samochodów osobowych wraz 

z kierowcą 

60181000-0 

Wynajem samochodów ciężarowych wraz 

z kierowcą 

60180000-3 

Wynajem pojazdów do transportu 

towarów wraz z kierowcą 

90511100-3 

Usługi gromadzenia stałych odpadów 

miejskich 

90511200-4 

Usługi gromadzenia odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych 

90511300-5 Usługi zbierania śmieci 

90511400-6 Usługi zbierania papieru 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Załącznik – tabela 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 2: Progi emisji dla pojazdów lekkich 

Kategorie 

pojazdu  

2025 2030 

 CO2 w g/km emisje 

zanieczyszc

zeń 

powietrza 

RDE* jako 

procent 

dopuszczaln

ej wartości 

emisji** 

CO2 w g/km emisje 

zanieczyszc

zeń 

powietrza 

RDE* jako 

procent 

dopuszczaln

ej wartości 

emisji 

Pojazdy 

kategorii M1 

25 80% 0 nie dotyczy 

Pojazdy 

kategorii M2 

25 80% 0 nie dotyczy 

Pojazdy 

kategorii N1 

40 80% 0 nie dotyczy 

* Emisje w rzeczywistych warunkach jazdy; poziom emisji cząstek ultradrobnych w #/km 
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(PN) i tlenków azotu w mg/km (NOx), mierzone zgodnie z obowiązującą wersją załącznika 

IIIA do rozporządzenia 2017/1151. 

** Obowiązujące dopuszczalne wartości emisji zostały wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (WE) nr 715/2007 lub w aktach przyjętych w jego następstwie. 

 

Poprawka 

Tabela 2: Progi emisji dla pojazdów lekkich 

Kategorie 

pojazdu  

2025 2030 

 CO2 w g/km emisje 

zanieczyszcz

eń powietrza 

RDE* jako 

procent 

dopuszczalne

j wartości 

emisji** 

CO2 w 

g/km 

emisje 

zanieczyszcz

eń powietrza 

RDE* jako 

procent 

dopuszczalne

j wartości 

emisji 

Pojazdy 

kategorii L 

25 80% 0 nie dotyczy 

Pojazdy 

kategorii 

M1 

25 80% 0 nie dotyczy 

Pojazdy 

kategorii 

M2 

25 80% 0 nie dotyczy 

Pojazdy 

kategorii 

N1 

40 80% 0 nie dotyczy 

* Emisje w rzeczywistych warunkach jazdy; poziom emisji cząstek ultradrobnych w #/km 

(PN) i tlenków azotu w mg/km (NOx), mierzone zgodnie z obowiązującą wersją załącznika 

IIIA do rozporządzenia 2017/1151. 

** Obowiązujące dopuszczalne wartości emisji zostały wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (WE) nr 715/2007 lub w aktach przyjętych w jego następstwie. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Załącznik – tabela 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 3: Wymogi dotyczące paliw alternatywnych dla pojazdów ciężkich 

Kategorie pojazdu  Paliwa alternatywne 

Pojazdy kategorii M3, N2 i N3 Energia elektryczna*, wodór, gaz ziemny, 

w tym biometan, w postaci gazowej 

(sprężony gaz ziemny – CNG) i w postaci 

ciekłej (skroplony gaz ziemny – LNG) 

* Do stosowania w pojeździe zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 dyrektywy 

2014/94/UE, pod warunkiem że energia elektryczna jest wykorzystywana w eksploatacji 

pojazdu w znaczącej mierze. 

 

Poprawka 

Tabela 3: Wymogi dotyczące paliw alternatywnych dla pojazdów ciężkich 

Kategorie pojazdu  Paliwa alternatywne 

Pojazdy kategorii M3, N2 i N3 Zgodnie z art. 2 pkt 1 dyrektywy 

2014/94/UE w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych. 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Załącznik – tabela 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 4: Minimalny poziom docelowy udziału pojazdów lekkich w całości zamówień 

publicznych na pojazdy lekkie na szczeblu państw członkowskich, zgodnie z tabelą 2* 

Państwo członkowskie 2025 2030 

Luksemburg 35% 35% 
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Szwecja 35% 35% 

Dania 34% 34% 

Finlandia 35% 35% 

Niemcy 35% 35% 

Francja 34% 34% 

Zjednoczone Królestwo 35% 35% 

Niderlandy 35% 35% 

Austria 35% 35% 

Belgia 35% 35% 

Włochy 35% 35% 

Irlandia 35% 35% 

Hiszpania 33% 33% 

Cypr 29% 29% 

Malta 35% 35% 

Portugalia 27% 27% 

Grecja 23% 23% 

Słowenia 20% 20% 

Republika Czeska 27% 27% 

Estonia 21% 21% 

Słowacja 20% 20% 

Litwa 19% 19% 

Polska 20% 20% 

Chorwacja 17% 17% 

Węgry 21% 21% 

Łotwa 20% 20% 

Rumunia 17% 17% 

Bułgaria 16% 16% 

*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. 

 

Poprawka 

Tabela 4: Minimalny poziom docelowy udziału pojazdów lekkich w całości zamówień 

publicznych na pojazdy lekkie na szczeblu państw członkowskich, zgodnie z tabelą 2* 
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Państwo członkowskie 2025 2030 

Luksemburg 35% 35% 

Szwecja 35% 35% 

Dania 34% 34% 

Finlandia 35% 35% 

Niemcy 35% 35% 

Francja 34% 34% 

Zjednoczone Królestwo 35% 35% 

Niderlandy 35% 35% 

Austria 35% 35% 

Belgia 35% 35% 

Włochy 35% 35% 

Irlandia 35% 35% 

Hiszpania 33% 33% 

Cypr 29% 29% 

Malta 35% 35% 

Portugalia 27% 27% 

Grecja 23% 23% 

Słowenia 20% 20% 

Republika Czeska 27% 27% 

Estonia 21% 21% 

Słowacja 20% 20% 

Litwa 19% 19% 

Polska 20% 20% 

Chorwacja 17% 17% 

Węgry 21% 21% 

Łotwa 20% 20% 

Rumunia 17% 17% 

Bułgaria 16% 16% 

* Wartości dla poszczególnych krajów można indywidualnie dostosować zgodnie z art. 10 

ust. 3 przedstawiając należyte uzasadnienie w celu uwzględnienia weryfikowalnych zmian 

okoliczności, które wpływają na zdolność danego państwa członkowskiego do osiągnięcia 

zgodności z odpowiednimi celami, w tym w przypadku, gdy państwo członkowskie 

wnioskuje o zwiększenie tego poziomu docelowego; 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik 1 

Dyrektywa 2009/33/WE 

Załącznik – tabela 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 5 – Minimalny poziom docelowy udziału pojazdów ciężkich w całości zamówień 

publicznych na pojazdy ciężkie na szczeblu państw członkowskich, zgodnie z tabelą 3* 

Państwo 

członkowski

e Samochody ciężarowe Autobusy 

 2025 2030 2025 2030 

Luksemburg 10% 15% 50% 75% 

Szwecja 10% 15% 50% 75% 

Dania 10% 15% 50% 75% 

Finlandia 9% 15% 46% 69% 

Niemcy 10% 15% 50% 75% 

Francja 10% 15% 48% 71% 

Zjednoczone 

Królestwo 10% 15% 50% 75% 

Niderlandy 10% 15% 50% 75% 

Austria 10% 15% 50% 75% 

Belgia 10% 15% 50% 75% 

Włochy 10% 15% 50% 75% 

Irlandia 10% 15% 50% 75% 

Hiszpania 10% 14% 50% 75% 

Cypr 10% 13% 50% 75% 

Malta 10% 15% 50% 75% 

Portugalia 8% 12% 40% 61% 

Grecja 8% 10% 38% 57% 

Słowenia 7% 9% 33% 50% 

Republika 

Czeska 9% 11% 46% 70% 

Estonia 7% 9% 36% 53% 

Słowacja 8% 9% 39% 58% 
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Litwa 9% 8% 47% 70% 

Polska 7% 9% 37% 56% 

Chorwacja 6% 7% 32% 48% 

Węgry 8% 9% 42% 63% 

Łotwa 8% 9% 40% 60% 

Rumunia 6% 7% 29% 43% 

Bułgaria 8% 7% 39% 58% 

* Pojazdy o zerowej emisji z rury wydechowej oraz pojazdy zasilane gazem ziemnym – pod 

warunkiem że ich eksploatacja odbywa się w pełni w oparciu o biometan, co należy 

wykazać poprzez umowę na zakup lub inny sposób pozyskania biometanu – liczy się jako 1 

pojazd przyczyniający się do realizacji zobowiązania. Taki sposób liczenia nie obowiązuje 

w przypadku tych państw członkowskich, w których minimalne zobowiązanie w zakresie 

zamówień przekracza 50 % ogólnego wolumenu zamówień publicznych, i zastosowanie ma 

wówczas wartość graniczna wynosząca 50 %. Wszystkie inne pojazdy, które spełniają 

wymogi określone w tabeli 2 niniejszego załącznika liczy się jako 0,5 pojazdu 

przyczyniającego się do realizacji zobowiązania. 

 

Poprawka 

Tabela 5 – Minimalny poziom docelowy udziału pojazdów ciężkich w całości zamówień 

publicznych na pojazdy ciężkie na szczeblu państw członkowskich, zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. 

b)* 

Państwo 

członkowski

e Samochody ciężarowe Autobusy** 

 2025 2030 2025 2030 

Luksemburg 10% 15% 50% 75% 

Szwecja 10% 15% 50% 75% 

Dania 10% 15% 50% 75% 

Finlandia 9% 15% 46% 69% 

Niemcy 10% 15% 50% 75% 

Francja 10% 15% 48% 71% 

Zjednoczone 

Królestwo 10% 15% 50% 75% 

Niderlandy 10% 15% 50% 75% 

Austria 10% 15% 50% 75% 

Belgia 10% 15% 50% 75% 

Włochy 10% 15% 50% 75% 

Irlandia 10% 15% 50% 75% 
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Hiszpania 10% 14% 50% 75% 

Cypr 10% 13% 50% 75% 

Malta 10% 15% 50% 75% 

Portugalia 8% 12% 40% 61% 

Grecja 8% 10% 38% 57% 

Słowenia 7% 9% 33% 50% 

Republika 

Czeska 9% 11% 46% 70% 

Estonia 7% 9% 36% 53% 

Słowacja 8% 9% 39% 58% 

Litwa 9% 8% 47% 70% 

Polska 7% 9% 37% 56% 

Chorwacja 6% 7% 32% 48% 

Węgry 8% 9% 42% 63% 

Łotwa 8% 9% 40% 60% 

Rumunia 6% 7% 29% 43% 

Bułgaria 8% 7% 39% 58% 

* Wartości dla poszczególnych krajów można indywidualnie dostosować zgodnie z art. 10 

ust. 3 przedstawiając należyte uzasadnienie w celu uwzględnienia weryfikowalnych zmian 

okoliczności, które wpływają na zdolność danego państwa członkowskiego do osiągnięcia 

zgodności z odpowiednimi celami, w tym w przypadku, gdy państwo członkowskie 

wnioskuje o zwiększenie tego poziomu docelowego; 

** Do 2030 r. przynajmniej 50 % minimalnego poziomu docelowego w zakresie zamówień 

stanowią autobusy bezemisyjne. 
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