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Poprawka 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Celem Ramowej konwencji ONZ w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji ONZ w sprawie 
zmian klimatu10, jest osiągnięcie 
stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w 
powietrzu na poziomie, który zapobiega 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Czwarte sprawozdanie z 
oceny IPCC pokazuje, że dla realizacji 
tego celu światowe emisje gazów 
cieplarnianych mogą wzrastać najwyżej do 
2020 r. Na spotkaniu w dniach 8-9 marca 
2007 r. Rada Europejska zobowiązała się 
do zmniejszenia do 2020 r. łącznych emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie o co 
najmniej 20% poniżej poziomów z 1990 r., 
oraz o 30% pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego zmniejszenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą wkład 
odpowiadający im możliwościom.

(1) Celem Ramowej konwencji ONZ w 
sprawie zmian klimatu, która została 
zatwierdzona w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 94/69/WE z 
dnia 15 grudnia 1993 r. dotyczącą zawarcia 
Ramowej konwencji ONZ w sprawie 
zmian klimatu10, jest osiągnięcie 
stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w 
powietrzu na poziomie, który zapobiega 
groźnej antropogenicznej ingerencji w 
system klimatyczny. Jeśli cel ten ma zostać 
osiągnięty, wzrost średniej rocznej 
temperatury na powierzchni Ziemi w skali 
światowej nie powinien przekroczyć 2 °C 
w stosunku do poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. Czwarte sprawozdanie z 
oceny IPCC pokazuje, że dla realizacji tego 
celu światowe emisje gazów 
cieplarnianych mogą wzrastać najwyżej do 
2020 r. Na spotkaniu w dniach 8-9 marca 
2007 r. Rada Europejska zobowiązała się 
do zmniejszenia do 2020 r. łącznych emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie o co 
najmniej 20% poniżej poziomów z 1990 r., 
oraz o 30% pod warunkiem, że inne kraje 
rozwinięte zobowiążą się do 
porównywalnego zmniejszenia emisji, a 
bardziej zaawansowane gospodarczo kraje 
rozwijające się wniosą wkład 
odpowiadający im możliwościom. Na 
posiedzeniu w dniu 15 marca 2010 r. 
Rada Unii Europejskiej ds. środowiska 
naturalnego ponownie potwierdziła cel 
UE, jakim jest zmniejszenie emisji do roku 
2050 o 80-95 % w stosunku do poziomu z 
roku 1990.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest włączenie do prawodawstwa odniesienia do szerszego kontekstu celów UE 
związanych z klimatem. Powyższa  poprawka odwołuje się do posiedzenia Rady Europejskiej 
w dniu 21 marca 2009 r., na którym przyjęto te cele.

Poprawka 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dekarbonizacja sektora transportu 
jest w związku z tym priorytetem i 
powinna być prowadzona w celu 
zrealizowania celu UE, jakim jest 
zmniejszenie emisji do roku 2050 o 80-
95 % w stosunku do poziomu z roku 1990.

Or. en

Poprawka 19
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rosnące natężenie ruchu drogowego 
i wynikający stąd wzrost zagrożenia oraz 
obciążeń stawiają wszystkie państwa 
członkowskie przed poważnymi 
problemami związanymi z 
bezpieczeństwem drogowym i 
środowiskiem naturalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy szerzej opisać ogólny wpływ nasilającego się ruchu drogowego. Transport drogowy 
wiąże się z różnymi negatywnymi skutkami dla społeczeństwa, w tym z wypadkami drogowymi 
i innymi kosztami ochrony zdrowia wskutek zanieczyszczenia powietrza i hałasu, a także ze 
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zmianami klimatu powodowanymi przez emisję gazów cieplarnianych z samochodów oraz z 
zatorami w ruchu drogowym.

Poprawka 20
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rosnące natężenie ruchu drogowego 
i wynikający stąd wzrost zagrożenia oraz 
szkodliwego wpływu stawiają wszystkie 
państwa członkowskie przed poważnymi 
problemami związanymi 
z bezpieczeństwem drogowym, ochroną 
środowiska i klimatu.

Or. de

Uzasadnienie

Zastosowanie urządzeń ograniczających prędkość umożliwia ograniczenie emisji CO2 przy 
niewielkich nakładach i jednocześnie podnosi bezpieczeństwo na europejskich drogach. Nowe 
lekkie samochody dostawcze można wyposażyć w urządzenia ograniczające prędkość, nie 
ponosząc prawie żadnych kosztów. Z analizy przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii wynika, że 
udział w wypadkach samochodów dostawczych wyposażonych w urządzenie ograniczające 
prędkość zmniejszył się w latach 1993-2005 o 26%.

Poprawka 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aby zwiększyć konkurencyjność 
europejskiego przemysłu motoryzacyjnego 
oraz osiągnąć docelowe poziomy emisji 
CO2, należy przede wszystkim 
skoncentrować się na systemach zachęt, 
takich jak uwzględnianie rozwiązań 
ekologicznych czy przyznawanie 
superkredytów, a nie na wprowadzaniu 
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zakazów, których złamanie podlega karze.

Or. de

Uzasadnienie

Dla klientów wykorzystujących pojazd przeważnie w celach służbowych zużycie paliwa jest 
istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Poprawka 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikatach tych zaproponowano 
zintegrowane podejście służące osiągnięciu 
we Wspólnocie docelowego poziomu 
emisji 120 g CO2/km pochodzących z 
nowych samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie do 2012 
r. poprzez skupienie się na obowiązkowym 
zmniejszeniu emisji CO2 w celu 
osiągnięcia poziomu 130 g CO2/km dla 
przeciętnych nowych samochodów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników 
pojazdów oraz dalsze zmniejszenie emisji 
o 10 g CO2/km, lub równoważnik, jeśli 
będzie to konieczne ze względów 
technicznych, dzięki dalszym 
udoskonaleniom konstrukcyjnym oraz 
postępowi w zakresie zużycia paliwa w 
lekkich samochodach dostawczych.

(5) W komunikatach tych zaproponowano 
zintegrowane podejście służące osiągnięciu 
we Wspólnocie docelowego poziomu 
emisji 120 g CO2/km pochodzących z 
nowych samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie do 2012 
r. poprzez skupienie się na obowiązkowym 
zmniejszeniu emisji CO2 w celu 
osiągnięcia poziomu 130 g CO2/km dla 
przeciętnych nowych samochodów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników 
pojazdów oraz dalsze zmniejszenie emisji 
o 10 g CO2/km, lub równoważnik, jeśli 
będzie to konieczne ze względów 
technicznych, dzięki dalszym 
udoskonaleniom konstrukcyjnym oraz 
postępowi w zakresie zużycia paliwa, 
których wprowadzanie powinno być 
upowszechniane w innych rodzajach 
pojazdów, w tym w lekkich samochodach 
dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyraźnie stwierdzono w punkcie 16 preambuły rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 661/2009 w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów 
silnikowych, Komisja Europejska powinna dokonać oceny możliwości rozszerzenia obowiązku 
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montowania niektórych dostępnych zaawansowanych technologii na inne kategorie pojazdów, 
w tym na lekkie samochody dostawcze.

Poprawka 23
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku podawania specyfikacji 
technicznych związanych z informacją o 
zużyciu energii lub cenie, reklama 
dotycząca pojazdów wchodzących w 
zakres niniejszych przepisów powinna 
dostarczać końcowemu użytkownikowi 
niezbędnych informacji o efektywności 
energetycznej pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby konsumenci, zwłaszcza MŚP, byli informowani o efektywności 
energetycznej lekkich samochodów dostawczych, które zamierzają zakupić. Powyższe 
sformułowanie opiera się na tekście uzgodnionym podczas przeglądu dyrektywy w sprawie 
etykiet efektywności energetycznej, uzupełnionym o specyfikacje techniczne, które są często 
wykorzystywane w reklamach lekkich samochodów dostawczych.

Poprawka 24
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie stara się 
przyśpieszyć i ułatwić, na zasadzie 
tymczasowej, proces wprowadzania na 
rynek Wspólnoty (na początkowym etapie 
ich sprzedaży) pojazdów 
ultraniskoemisyjnych, zważywszy na 
bardzo wysokie koszty badawczo-
rozwojowe oraz jednostkowe koszty 
produkcji wczesnej generacji technologii 

skreślony
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pojazdów bardzo niskoemisyjnych, które 
mają być wprowadzone w związku z 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Niedawno opublikowane badanie pokazuje, że tzw. superkredyty prowadzą ostatecznie do 
większego zużycia paliwa niż przynoszą oszczędności, ponieważ oszczędne pojazdy 
równoważą samochody szczególnie paliwożerne. Przynosi to efekt odwrotny do zamierzonego 
i nie prowadzi ani do oszczędności paliwa, ani redukcji emisji.

Poprawka 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie stara się 
przyśpieszyć i ułatwić, na zasadzie 
tymczasowej, proces wprowadzania na 
rynek Wspólnoty (na początkowym etapie 
ich sprzedaży) pojazdów 
ultraniskoemisyjnych, zważywszy na 
bardzo wysokie koszty badawczo-
rozwojowe oraz jednostkowe koszty 
produkcji wczesnej generacji technologii 
pojazdów bardzo niskoemisyjnych, które 
mają być wprowadzone w związku z 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby kupujący lekkie samochody 
dostawcze posiadali niezbędne informacje 
w celu podjęcia decyzji o zakupie, 
producenci powinni udostępniać 
potencjalnym klientom informacje na 
temat emisji CO2 i zużyciu paliwa takich 
pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

Dla klientów wykorzystujących pojazd przeważnie w celach służbowych zużycie paliwa jest 
istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Poprawka 27
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
1999 r. odnosi się do dostępności 
informacji dla konsumentów o zużyciu 
paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do 
obrotu nowymi samochodami osobowymi.
Komisja ma zamiar wkrótce przedstawić 
wnioski mające na celu aktualizację tego 
ustawodawstwa i należałoby wprowadzić 
przepisy rozszerzające wymogi, żeby 
dostarczać podobnych informacji 
dotyczących vanów i lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostarczenie konsumentom i użytkownikom profesjonalnym informacji na temat oszczędności 
paliwa oraz emisji CO2 pojazdów, które mogą nabyć, ma zasadnicze znaczenie.  Powinno się 
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zachęcać producentów samochodów dostawczych do konkurowania ze sobą w oparciu o te 
kryteria.

Poprawka 28
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to 
harmonogramem i etapami wprowadzania 
określonymi w rozporządzeniu 443/2009.

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Aby ułatwić ten proces, 
niniejszy przepis powinien być 
wprowadzany z docelowym poziomem 
emisji wynoszącym 175 g CO2/km od 
2012 r. oraz 160 g CO2/km od 2015 r.

Or. de

Uzasadnienie

Aktualne modele producentów są dowodem na to, że lekkie pojazdy dostawcze mogą już teraz 
osiągać wartość prawie 175 g CO2/km. Dlatego do 2012 r. producenci będą w stanie 
osiągnąć średni poziom emisji o wartości 175 g CO2/km, a do 2015 r. 160 g CO2/km.
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Poprawka 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2015 r. do 2018 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 4. Konieczny jest dłuższy okres realizacji i 
wprowadzania ze względu na dłuższe cykle rozwojowe i produkcyjne w przypadku lekkich 
samochodów dostawczych w porównaniu z samochodami osobowymi.

Poprawka 30
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2015 r. do 2018 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 4. Konieczny jest dłuższy okres realizacji i 
wprowadzania ze względu na dłuższe cykle rozwojowe i produkcyjne w przypadku lekkich 
samochodów dostawczych w porównaniu z samochodami osobowymi.

Poprawka 31
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
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możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2015 r. do 2018 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 4. Konieczny jest dłuższy okres realizacji i 
wprowadzania ze względu na dłuższe cykle rozwojowe i produkcyjne w przypadku lekkich 
samochodów dostawczych w porównaniu z samochodami osobowymi.

Poprawka 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
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wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2013 r. do 2015 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z 
rozporządzeniem w sprawie samochodów i emisji CO2, które wejdzie w życie w 2015 r.

Poprawka 33
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2015 r. do 2018 r., aby ułatwić 
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ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

ten proces. Zgodne jest to harmonogramem 
i etapami wprowadzania określonymi w 
rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 4. Konieczny jest dłuższy okres realizacji i 
wprowadzania ze względu na dłuższe cykle rozwojowe i produkcyjne w przypadku lekkich 
samochodów dostawczych w porównaniu z samochodami osobowymi.

Poprawka 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2014 r. do 2016 r., aby ułatwić 
ten proces. Zgodne jest to 
harmonogramem i etapami wprowadzania 
określonymi w rozporządzeniu 443/2009.

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji w 
odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami w 
okresie od 2015 r. do 2017 r., aby ułatwić 
ten proces.

Or. de
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Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane.

Poprawka 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu zagwarantowania, że 
docelowe poziomy odzwierciedlają 
specyfikę małych i niszowych 
producentów oraz odpowiadają 
możliwościom producentów w zakresie 
zmniejszenia emisji, należy ustalić dla 
takich producentów alternatywne docelowe 
poziomy zmniejszenia emisji 
uwzględniające możliwości technologiczne 
samochodów danego producenta w 
zakresie zmniejszenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 i odpowiadające 
cechom danego segmentu rynku. Niniejsze 
odstępstwo powinno zostać 
objęte przeglądem docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I, który ma zostać 
zakończony najpóźniej do początku 2013 r.

(14) W celu zagwarantowania, że 
docelowe poziomy odzwierciedlają 
specyfikę małych i niszowych 
producentów oraz odpowiadają 
możliwościom producentów w zakresie 
zmniejszenia emisji, należy ustalić dla 
takich producentów alternatywne docelowe 
poziomy zmniejszenia emisji 
uwzględniające możliwości technologiczne 
samochodów danego producenta w 
zakresie zmniejszenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 i odpowiadające 
cechom danego segmentu rynku. Niniejsze 
odstępstwo powinno zostać 
objęte przeglądem docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I, który ma zostać 
zakończony najpóźniej do początku 2014 r.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane. Analogicznie przegląd 
docelowych indywidualnych poziomów emisji powinien zakończyć się najpóźniej do początku 
2014 r.
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Poprawka 36
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę 
długoterminową wizję ustalając docelowy 
poziom 95 CO2/km jako średni poziom 
emisji dla nowych samochodów. W celu 
zapewnienia spójności z tym podejściem 
oraz pewności dla przemysłu w zakresie 
planowania, należy ustalić 
długoterminowy docelowy indywidualny 
poziom emisji CO2 pochodzących 
z lekkich samochodów dostawczych 
w 2020 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższych cyklów 
planowania produkcji, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta do 2020 
roku. Spowodowałoby to wzrost ceny detalicznej o ponad 5 000 euro, a także zniknięcie 
określonych kategorii pojazdów (np. kategoria 3). W pierwszej analizie przeprowadzonej 
przez Komisję poziom 160g/km został uznany za ambitny i wykonalny docelowy poziom 
zmniejszenia emisji CO2.

Poprawka 37
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę 
długoterminową wizję ustalając docelowy 
poziom 95 CO2/km jako średni poziom 
emisji dla nowych samochodów. W celu 
zapewnienia spójności z tym podejściem 
oraz pewności dla przemysłu w zakresie 
planowania, należy ustalić 
długoterminowy docelowy indywidualny 
poziom emisji CO2 pochodzących 
z lekkich samochodów dostawczych 
w 2020 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800
per vehicle).

Poprawka 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia (15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia 
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emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę długoterminową 
wizję ustalając docelowy poziom 95 
CO2/km jako średni poziom emisji dla 
nowych samochodów. W celu zapewnienia 
spójności z tym podejściem oraz pewności 
dla przemysłu w zakresie planowania, 
należy ustalić długoterminowy docelowy 
indywidualny poziom emisji CO2
pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w 2020 r.

emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę długoterminową 
wizję ustalając docelowy poziom 95 
CO2/km jako średni poziom emisji dla 
nowych samochodów. W celu zapewnienia 
spójności z tym podejściem oraz pewności 
dla przemysłu w zakresie planowania, 
należy ustalić długoterminowe docelowe 
indywidualne poziomy emisji CO2
pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych na 2020 i 2025 r.

Or. de

Uzasadnienie

Trzeba wyznaczyć dwa zróżnicowane, długoterminowe cele na lata 2020 i 2025. Da to 
producentom pewność w zakresie planowania i doprowadzi do stopniowego ograniczenia 
emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów dostawczych.

Poprawka 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę 

skreślony
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długoterminową wizję ustalając docelowy 
poziom 95 CO2/km jako średni poziom 
emisji dla nowych samochodów. W celu 
zapewnienia spójności z tym podejściem 
oraz pewności dla przemysłu w zakresie 
planowania, należy ustalić 
długoterminowy docelowy indywidualny 
poziom emisji CO2 pochodzących 
z lekkich samochodów dostawczych 
w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższych cyklów 
planowania produkcji, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta do 2020 
roku. Spowodowałoby to wzrost ceny detalicznej o ponad 5 000 euro, a także zniknięcie 
określonych kategorii pojazdów (np. kategoria 3). W pierwszej analizie przeprowadzonej 
przez Komisję poziom 160g/km został uznany za ambitny i wykonalny docelowy poziom 
zmniejszenia emisji CO2.

Poprawka 40
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W celu optymalizacji skutków 
ambitnych celów związanych z emisją 
CO2 należy zagwarantować 
użytkownikom dostęp do obiektywnych i 
precyzyjnych informacji na temat emisji i 
zużycia paliwa pojazdów w formie, która 
będzie reprezentatywna dla normalnego 
użytkowania pojazdu. Komisja powinna 
jednakże przeprowadzić badania, czy 
kryteria pomiaru zużycia paliwa przez 
pojazdy pasażerskie i dostawcze, zgodne z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 w 
sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń, mogą zostać zmienione, 
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aby zmierzone zużycie paliwa przez 
pojazdy prawidłowo odzwierciedlało 
zużycie podczas normalnego użytkowania 
w ruchu.

Or. en

Poprawka 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane. Analogicznie opłata z 
tytułu przekroczenia wartości emisji powinna być pobierana dopiero od 1 stycznia 2015 r.
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Poprawka 42
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno wejść w życie w 2012 r. zgodnie z wnioskiem Komisji i Rady z 2007 
r.

Poprawka 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
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powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z 
rozporządzeniem w sprawie samochodów i emisji CO2, które wejdzie w życie w 2015 r.

Poprawka 44
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
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zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji, proponowane w odniesieniu do lekkich 
samochodów dostawczych i zastosowane w przepisach dotyczących samochodów osobowych, 
są zupełnie nieproporcjonalne i nieporównywalne z opłatami w innych sektorach. Byłyby one 
szkodliwe dla branży i zagroziłyby jej konkurencyjności i rentowności. Obecne OPP 
wynosiłyby 480 euro/t w 2015 r., podczas gdy w porównaniu inne sektory objęte unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t; dodatkowa opłata karna w 
ramach ETS: 100 euro/t (w razie naruszenia prawa); a zgodnie z dyrektywą w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych opłata kształtuje się na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 45
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna odzwierciedlać 
koszty krańcowe zgodności z konkretnymi 
celami w zakresie ograniczania emisji 
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W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

CO2 zawartymi w załączniku I, stanowiąc 
dla producenta ekonomiczną zachętę 
dostosowania się do nich. Wpływy z opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
powinny być traktowane jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji powinna odzwierciedlać koszty związane z 
zapewnieniem zgodności z przepisami. Analiza przeprowadzona na zlecenie brytyjskiego 
ministerstwa transportu pokazuje, że proponowana struktura systemu kar oznaczałaby, że 
producenci przekraczaliby swoje cele o wiele gramów i z ekonomicznego punktu widzenia 
bardziej opłacalne byłoby płacenie kar niż inwestowanie w konieczne ograniczenia emisji, 
żeby osiągnąć pełną zgodność.

Poprawka 46
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
W celu zapewnienia spójności mechanizm 
opłat powinien być podobny do 
mechanizmu określonego w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.
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poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne i 
nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, 
zaproponowana przez Komisję wynosiłaby w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania 
inne sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i 
ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia 
prawa; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia opłatę na 
poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 47
Peter Van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie powinny 
odpowiednio stymulować produkcję i 
korzystanie z już opracowanych lekkich 
elektrycznych pojazdów dostawczych, 
które spełniają normy emisji określone w 
niniejszym rozporządzeniu, za 
pośrednictwem cenowych form zachęt, np. 
korzystnych warunków podatkowych.

Or. nl

Uzasadnienie

W Europie opracowywane są już lekkie elektryczne pojazdy dostawcze, które z łatwością 
spełniają normy emisji określone w niniejszym rozporządzeniu. Jeśli opracowywanie i 
wykorzystywanie takich pojazdów będzie dostatecznie promowane przez państwa 
członkowskie za pośrednictwem zachęt cenowych, cele niniejszego rozporządzenia w zakresie 
ochrony środowiska będą mogły zostać wcześniej osiągnięte. Powinno się zatem wezwać 
państwa członkowskie do uwolnienia dostatecznych środków w celu rozwijania takich zachęt 
cenowych. 
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Poprawka 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Instalowanie urządzeń 
ograniczających prędkość zachęci 
producentów do projektowania silników 
bardziej przystosowanych do zakładanych 
celów, zmniejszając zużycie paliwa oraz 
koszty dla przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność zużycia paliwa vanów i lekkich samochodów dostawczych pogorszyła się między 
rokiem 2001 i 2007, zwiększając koszty operacyjne dla użytkowników profesjonalnych.  Jeżeli 
zawarte w strategii UE 2020 cele związane z większą konkurencyjnością przedsiębiorstw 
mają być osiągnięte, podstawowe znaczenie ma ograniczenie zbędnych kosztów transportu.  
Silniki instalowane w samochodach dostawczych muszą być przystosowane do tych celów, a 
nie pozwalać na osiąganie dużych prędkości.

Poprawka 49
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Ponieważ instalacja i stosowanie 
urządzeń ograniczających prędkość w 
pojazdach kategorii N3 okazały się bardzo 
przydatne i skuteczne, należy wyposażyć w 
to urządzenie techniczne również pojazdy 
kategorii N1.

Or. de
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Poprawka 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Korzystne skutki wprowadzenia 
urządzeń ograniczających prędkość w 
zakresie ochrony środowiska naturalnego 
i zużycia energii, zużycia silnika i opon 
oraz bezpieczeństwa drogowego pomogą w 
osiągnięciu celów niniejszego 
rozporządzania.

Or. en

Uzasadnienie

Inteligentne urządzenia ograniczające prędkość będą miały pośredni i bezpośredni wpływ na 
zużycie paliwa. Bezpośrednio spowolnienie jazdy wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa.
Pośrednio ustalenie maksymalnej prędkości pozwala na precyzyjną optymalizację układu 
napędowego dla tej konkretnej prędkości, co może dodatkowo ograniczyć emisje. Emisje CO2 
nasilają się znacząco w sytuacjach zmiany dynamiki ruchu (zatrzymywanie i ruszanie), oraz 
przy prędkości wyższej niż 120 km/godz. Maksymalne ograniczenie emisji CO2, możliwe do 
osiągnięcia dzięki inteligentnym urządzeniom ograniczającym prędkość, szacuje się na około 
15%.

Poprawka 51
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jeżeli urządzenia ograniczające 
prędkość zostaną wprowadzone do 
ogólnego stosowania, wzrośnie ich 
korzystne oddziaływanie na ochronę 
środowiska naturalnego i zużycie energii, 
zmniejszy się zużycie silnika i opon, 
ograniczona zostanie dokuczliwość hałasu 
i zwiększy się bezpieczeństwo drogowe.
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Or. en

Uzasadnienie

Duża prędkość jest istotnym czynnikiem powodującym tragiczne wypadki drogowe w Europie.
Pęd w kierunku uzyskiwania dużych prędkości w transporcie drogowym spowodował nie tylko 
wzrost popytu, lecz także zwiększenie zużycia paliwa i poziomów emisji CO2, obciążenia 
hałasem i nacisku na bezpieczeństwo. Urządzenia ograniczające prędkość byłyby zatem 
korzystne zarówno z punktu widzenia środowiska naturalnego i gospodarki, jak i z punktu 
widzenia bezpieczeństwa.

Poprawka 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji w 
postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i 
wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia 
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu do 
pewnych kategorii pojazdów silnikowych 
we Wspólnocie, w celu włączenia lekkich 
samochodów dostawczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
także wpływ na ich zużycie paliwa i emisje 
CO2. Zgodnie z zasadniczym podejściem, 
polegającym na większym 
koncentrowaniu się przy redukcji emisji 
CO2 na gospodarczo-rynkowych 
systemach zachęt, a nie na zakazach, 
regulacja oparta na zasadzie 
dobrowolności, przyznająca producentom 
w zamian za montowanie urządzeń 
ograniczających prędkość określone 
korzyści za zaoszczędzone emisje CO2, 
mogłaby przyczynić się do wspierania 
bardziej oszczędnej pod względem zużycia 
paliwa i bardziej przyjaznej dla 
środowiska floty lekkich pojazdów 
dostawczych w Unii. Przedtem wskazane
jest jednak podjęcie pilnych kroków w 
celu naukowego zbadania, czy możliwe 
jest zaoszczędzenie znacznych ilości emisji 
CO2 przez instalację urządzeń 
ograniczających prędkość oraz 
ewentualnie rozszerzenia zakresu 
dyrektywy Rady 92/6/WE na instalację i 
użycie urządzeń ograniczających prędkość 
w odniesieniu do pewnych kategorii 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie 
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w ramach dobrowolnego systemu 
opartego na odpowiednich korzyściach, w 
celu włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Instalacja urządzeń ograniczających prędkość powinna nastąpić wyłącznie na zasadzie 
dobrowolności w połączeniu z odpowiednimi systemami zachęt oraz tylko pod warunkiem 
pojawienia się naukowych dowodów na to, że dzięki takim urządzeniom możliwa jest znaczna 
redukcja emisji CO2.

Poprawka 53
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji w 
postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i 
wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu do 
pewnych kategorii pojazdów silnikowych 
we Wspólnocie, w celu włączenia lekkich 
samochodów dostawczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji w 
postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i 
wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem rozszerzenie zakresu dyrektywy 
Rady 92/6/WE na instalację i użycie 
urządzeń ograniczających prędkość w 
odniesieniu do pewnych kategorii 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie, w 
celu włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. de
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Uzasadnienie

Urządzenia ograniczające prędkość zostały już wprowadzone we wszystkich innych 
kategoriach pojazdów dostawczych. Zainstalowanie takich urządzeń nie sprawia problemów 
technicznych i nie wiąże się z istotnymi dodatkowymi kosztami. Niniejsza poprawka zachęca 
producentów do produkcji mniejszych i efektywniejszych pod względem zużycia energii 
silników emitujących mniej CO2.

Poprawka 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji w 
postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i 
wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu do 
pewnych kategorii pojazdów silnikowych 
we Wspólnocie, w celu włączenia lekkich 
samochodów dostawczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji w 
postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i 
wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem rozszerzenie zakresu dyrektywy 
Rady 92/6/EWG na instalację i użycie 
urządzeń ograniczających prędkość w 
odniesieniu do pewnych kategorii 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie, w 
celu włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 55
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia
średnie poziomy emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych
o wartości 175 g/km od roku 2012 oraz 
160 g/km od roku 2015 poprzez 
udoskonalenie konstrukcji pojazdów,
mierzone zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami.

Or. de

Uzasadnienie

Aktualne modele producentów są dowodem na to, że lekkie pojazdy dostawcze mogą już teraz 
osiągać wartość prawie 175 g CO2/km. Dlatego do 2012 r. producenci będą w stanie 
osiągnąć średni poziom emisji o wartości 175 g CO2/km, a do 2015 r. 160 g CO2/km.

Poprawka 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
160 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby osiagnąć cele strategii UE 2020, konieczne jest poprawa w zakresie zużycia paliwa w 
vanach i lekkich samochodach dostawczych w celu ograniczenia kosztów transportu 
przedsiębiorstw.  Środki konieczne dla poprawy wydajności paliwowej oraz redukcji emisji 
CO2 są w zasadzie takie same.  Producenci samochodów publicznie twierdzą, że cel Komisji 
jest „ambitny”, lecz prywtanie przyznają, że mógłby być znacznie bardziej ambitny.

Poprawka 57
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
160 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom ustanowiony w przedmiotowym rozporządzeniu powinien wynosić 160 
gCO2/km zamiast 175 g/km, żeby stymulować szybsze ulepszenia wydajności i ograniczenie 
emisji CO2 w transporcie. Taki cel został zaproponowany przez Komisję Europejską na rok 
2015 jako część strategii na rzecz zmniejszania emisji CO2 przez lekkie samochody 
dostawcze. Ulepszenia w samochodach pasażerskich pokazują, że zmniejszenie o 14% w 
porównaniu z wartościami z roku 2007 jest możliwe do osiągnięcia, pamiętając, że wszyscy 
główni producenci lekkich samochodów dostawczych produkują również samochody 
osobowe.
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Poprawka 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
160 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. en

Uzasadnienie

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Poprawka 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
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poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
165 g/km przez udoskonalenie konstrukcji 
pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

Or. enUzasadnienie

Aby zbliżyć się do sytuacji, w której ograniczenia poziomu emisji CO2 miałyby ujemny koszt, 
docelowy poziom emisji CO2 w 2014 r. powinien zostać wyznaczony na poziomie 165 g/km.

Poprawka 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Niniejsze rozporządzenie stanowi 
część środków uzupełniających 
określonych w zintegrowanym podejściu 
Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek jest kontynuacją rozpoczętego przez Komisję w 2007 r. procesu 
regulacyjnego poświęconego kwestiom wpływu samochodów na zmiany klimatyczne. Zajmuje 
się jednym z ulepszeń technologicznych widniejących w COM(2007)19 wersja ostateczna.

Poprawka 61
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 160g CO2/km
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CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

jako średni poziom emisji w  odniesieniu 
do nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość 145g CO2/km jako 
docelowy średni poziom emisji dla floty 
nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust.5.

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Poprawka 62
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 160 
g CO2/km jako średni poziom emisji w
odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie z 
art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 
145g CO2/km jako średni poziom emisji 
w  odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie z 
art. 12 ust. 5.
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Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższych cyklów 
planowania produkcji, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta do 2020 
roku. Spowodowałoby to wzrost ceny detalicznej o ponad 5 000 euro, a także zniknięcie 
określonych kategorii pojazdów (np. kategoria 3). W pierwszej analizie przeprowadzonej 
przez Komisję poziom 160g/km został uznany za ambitny i wykonalny docelowy poziom 
zmniejszenia emisji CO2.

Poprawka 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 160g CO2/km 
jako średni poziom emisji w  odniesieniu 
do nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 
145g CO2/km jako średni poziom emisji 
w  odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie z 
art. 12 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższych cyklów 
planowania produkcji, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta do 2020 
roku. Spowodowałoby to wzrost ceny detalicznej o ponad 5 000 euro, a także zniknięcie 
określonych kategorii pojazdów (np. kategoria 3). W pierwszej analizie przeprowadzonej 
przez Komisję poziom 160g/km został uznany za ambitny i wykonalny docelowy poziom 
zmniejszenia emisji CO2.
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Poprawka 64
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 160g CO2/km 
jako średni poziom emisji w  odniesieniu 
do nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 
145g CO2/km jako średni poziom emisji 
w  odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie z 
art. 12 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle

Poprawka 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 160 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie, jeżeli 
Komisja potwierdzi jego realność w 
ramach przeglądu zgodnie z art. 12 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Trzeba wyznaczyć dwa zróżnicowane, długoterminowe cele na lata 2020 i 2025, aby zapewnić 
okresy przejściowe dla producentów, nieprzerwane wdrażanie innowacyjnych technologii i 
technologii obniżających zużycie paliwa, stopniowe ograniczanie emisji CO2 pochodzących z 
lekkich samochodów dostawczych oraz długofalową pewność w zakresie planowania. Przed 
ostatecznym określeniem nowych docelowych poziomów należy zbadać ich realność.

Poprawka 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 średni poziom emisji CO2 dla
nowych lekkich samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie na 
poziomie 125 g/km przez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji w roku 2020 wynoszący 125g/km jest z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia możliwy do zrealizowania i wynikałyby z niego oszczędności 
paliwowe netto dla konsumenta.
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Poprawka 67
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 125 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie, którą 
należy osiągnąć poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzonego zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

Or. de

Uzasadnienie

Lekkie pojazdy dostawcze powinny spełniać równie ambitne cele dotyczące redukcji co 
samochody osobowe. Wartość 125 g CO2/km oznacza zmniejszenie emisji o ok. 38% i tym 
samym dopasowuje się do wartości dla samochodów osobowych (ok. 40%).

Poprawka 68
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2023 wartość docelową 160 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych w Unii pod warunkiem 
potwierdzenia jego wykonalności, zgodnie 
z art. 12 ust. 4.
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Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę dłużej trwające cykle projektowania i produkcji, większe roczne 
ograniczenia i wyższe koszty związane z ograniczeniem emisji CO2 przez lekkie samochody 
dostawcze w porównaniu z samochodami osobowymi, cel 135g CO2/km jest zbyt ambitny i 
niemożliwy do osiągnięcia w przewidzianym czasie. Poza tym ważne jest, żeby cel ten został 
określony w roku 2014 w oparciu o dogłębną analizę wpływu.

Poprawka 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 150 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz dłuższe cykle planowania i 
produkcji lekkich samochodów dostawczych, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być 
osiągnięta w proponowanych ramach czasowych. 150 g CO2/km jest natomiast celem 
ambitnym, lecz możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 125 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
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samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiagnąć cele strategi UE 2020, konieczne jest poprawa w zakresie zużycia paliwa w 
vanach i lekkich samochodach dostawczych w celu ograniczenia kosztów transportu 
przedsiębiorstw. Środki konieczne dla poprawy wydajności paliwowej oraz redukcji emisji 
CO2 są w zasadzie takie same. Producenci samochodów prowadzili kampanię w celu 
udaremnienia określenia ambitnych standardów wydajności paliwowej/redukcji emisji CO2, 
a jednak już teraz wykraczają poza oczekiwania zgodnie z przepisami z 2009 r.  Odpowiedź 
przemysłu będzie pozytywna i innowacyjna, kiedy zostaną ustalone cele znacznego postępu 
technicznego oraz gdy otrzyma on 10 lat na osiagnięcie tych celów.

Poprawka 71
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 125 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji 125 g/km w 2007 r. oznaczałby ograniczenie o 38% w porównaniu z 
poziomami z roku 2007. Prowadzi to do spójności przepisów dotyczących lekkich 
samochodów dostawczych z ograniczeniami wymaganymi dla samochodów, dla których 
uzgodniono 40% zmniejszenie w porównaniu z poziomami z roku 2006. Przeprowadzona 
przez Komisję ocena wpływu dowodzi, że cel 125 g CO2/km jest osiągalny nawet bez 
uwzględnienia vanów napędzanych energią elektryczną.
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Poprawka 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 125 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji 125 g/km w 2020 r. oznaczałby ograniczenie o 38% w porównaniu z 
obecnymi poziomami. Odpowiadałoby to w większym stopniu poziomom ograniczenia w 
samochodach osobowych, w przypadku których docelowy poziom w 2020 r. wymaga 
ograniczenia rzędu 40%. Techniczna możliwość osiągnięcia poziomu emisji 125 g CO2/km 
została potwierdzona w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków i stanowi ważny 
sygnał dla producentów, aby wprowadzali innowacje w swoich vanach.

Poprawka 73
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Cel 135 g CO2/km jest ambitnym celem długoterminowym, jednak w chwili obecnej jest 
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trudny do zrealizowania z powodów technicznych. Potrzebny jest dłuższy okres, aby 
umożliwić przemysłowi realizację tego celu. Przy określaniu celów należy pamiętać, że cykle 
produkcyjne lekkich samochodów dostawczych są dłuższe niż te w przypadku samochodów 
osobowych, a możliwości poprawy poziomów emisji wydzielanych przez lekkie samochody 
dostawcze są o wiele bardziej ograniczone.

Poprawka 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych w Unii, jeżeli Komisja 
potwierdzi jego realność w ramach 
przeglądu zgodnie z art. 12 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Trzeba wyznaczyć dwa zróżnicowane, długoterminowe cele na lata 2020 i 2025, aby zapewnić 
okresy przejściowe dla producentów, nieprzerwane wdrażanie innowacyjnych technologii i 
technologii obniżających zużycie paliwa, stopniowe ograniczanie emisji CO2 pochodzących z 
lekkich samochodów dostawczych oraz długofalową pewność w zakresie planowania. Przed 
ostatecznym określeniem nowych docelowych poziomów należy zbadać ich realność.

Poprawka 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu promowania pojazdów 
niskoemisyjnych zachęca się państwa 
członkowskie do wprowadzania dalszych 
środków uzupełniających, a zwłaszcza do 
różnicowania podatków drogowych, 
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kosztów i opłat w zależności od wielkości 
emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji w roku 2020 wynoszący 125g/km jest z technicznego i 
gospodarczego punktu widzenia możliwy do zrealizowania i wynikałyby z niego oszczędności 
paliwowe netto dla konsumenta.

Poprawka 76
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów kategorii N1, na które 
rozszerzono homologację typu zgodnie z 
art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
715/2007 (zwanych dalej „lekkimi 
samochodami dostawczymi”), które po raz 
pierwszy rejestruje się we Wspólnocie i 
których nie rejestrowano wcześniej poza 
terytorium Wspólnoty (zwane dalej 
„nowymi lekkimi samochodami 
dostawczymi”).

Or. en

Poprawka 77
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów kategorii N1, na które 
rozszerzono homologację typu zgodnie z 
art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
715/2007 (zwanych dalej „lekkimi 
samochodami dostawczymi”), które po raz 
pierwszy rejestruje się we Wspólnocie i 
których nie rejestrowano wcześniej poza 
terytorium Wspólnoty (zwane dalej 
„nowymi lekkimi samochodami 
dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się uściślić, iż zakres zastosowania niniejszego rozporzadzenia dotyczy pojazdów 
kategorii N1.

Poprawka 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M2, N1 i 
N2 zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
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Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy kategorii M2 i N2, które konkurują z pojazdami kategorii N1, a których jednak nie 
obejmują inne normy emisji CO2, powinno się włączyć do zakresu obowiązywania niniejszego 
prawodawstwa, aby uniknąć stwarzania jakichkolwiek dodatkowych luk w przepisach. Lżejsze 
pojazdy kategorii N2 i M2 są pochodnymi pojazdów kategorii N1, ale z uwagi na pewne 
cechy, np. wyższą masę lub większą liczbę miejsc siedzących – zaklasyfikowano je jako 
pojazdy N2 i M2.

Poprawka 79
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M2, N1 i 
N2 zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdów kategorii M2 i N2 nie obejmują aktualnie ustalenia dotyczące norm emisji CO2. 
Istnieje zagrożenie, że producenci zwiększą masę cięższych pojazdów kategorii N1 i dokonają 
ich homologacji jako pojazdy kategorii N2, by uchylić się od wymogu dotyczącego norm 
emisji CO2.
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Poprawka 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M2, N1 i 
N2 zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy kategorii M2 i N2 muszą zostać włączone w zakres rozporządzenia, aby nie stwarzać 
luk prawnych i nie zachęcać do przekwalifikowywania pojazdów lub rynków z kategorii N1 do 
tych właśnie kategorii.

Poprawka 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M2, N1 i 
N2 zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
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homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

By uniknąć tworzenia dodatkowych luk prawnych, pojazdy kategorii M2 i N2 powinny zostać 
włączone do zakresu zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg,
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE oraz do pojazdów, 
na które rozszerzono homologację typu 
zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007 (zwanych dalej „lekkimi 
samochodami dostawczymi”), które po raz 
pierwszy rejestruje się we Wspólnocie i 
których nie rejestrowano wcześniej poza 
terytorium Wspólnoty (zwane dalej 
„nowymi lekkimi samochodami 
dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie cięższych pojazdów może mieć znaczący wpływ na osiągnięcie celu redukcji 
emisji CO2.
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Poprawka 83
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „indywidualny poziom emisji CO2” 
oznacza poziom emisji pochodzących z 
lekkiego samochodu dostawczego, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i określony w 
certyfikacie zgodności jako wielkość 
emisji CO2 (wartość uśredniona);

(f) „indywidualny poziom emisji CO2” 
oznacza poziom emisji pochodzących z 
lekkiego samochodu dostawczego, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 i określony w 
certyfikacie zgodności jako wielkość 
emisji CO2 (wartość uśredniona) dla
kompletnych lub skompletowanych 
pojazdów;

Or. de

Uzasadnienie

Komisja poinformowała już w dokumencie roboczym, że metoda, o której mowa we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia, nie jest odpowiednia do ustalania indywidualnych poziomów 
emisji CO2 pochodzących z pojazdów skompletowanych. Jeśli pojazdy przechodzą dalsze 
etapy produkcji, producent pojazdu podstawowego nie ma możliwości wpływu na poziom 
emisji CO2 w takich skompletowanych pojazdach.

Poprawka 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „licznik zużycia paliwa” oznacza 
wyświetlacz pokładowy, który 
nieprzerwanie wyświetla aktualne zużycie 
paliwa (w l/100 km) i który musi być 
wyraźnie widoczny dla kierowcy podczas 
jazdy oraz którego nie można wyłączyć;

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, by kierowcy znali rzeczywiste zużycie paliwa swoich pojazdów, które często jest 
wyższe niż zużycie mierzone podczas cyklu badań UE. Licznik zużycia paliwa może pomóc 
dostarczyć te informacje, a jednocześnie zachęcić kierowców do bardziej paliwooszczędnego 
stylu jazdy. Komisja Europejska przygotowuje obecnie wymogi dla samochodów osobowych 
dotyczące wyposażania ich w takie urządzenia. Wymogi te powinny mieć też zastosowanie do 
lekkich samochodów dostawczych.

Poprawka 85
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
średni iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować powierzchnię postojową, o której mowa w załączniku II, część B, ust. 5.

Poprawka 86
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) ładunek” oznacza różnicę między 
technicznie dopuszczalną maksymalną 
masą całkowitą, podaną w certyfikacie 
zgodności i zdefiniowaną w części 2.8 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE, a 
masą tego pojazdu;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zdefiniować ładunek, o którym mowa w załączniku II, część B, ust. 6. Definicja 
powinna być zharmonizowana z dyrektywą 2007/46/WE.

Poprawka 87
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany 
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek legislacyjny obejmuje samochody skompletowane.

Poprawka 88
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienia spójności z załącznikiem II, część B ust. 5 i 6.
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Poprawka 89
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) „ładunek” oznacza różnicę pomiędzy 
technicznie dopuszczalną maksymalną 
masą całkowitą zgodnie z załącznikiem III 
do dyrektywy 2007/46/WE, a masą tego 
pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienia spójności z załącznikiem II, część B ust. 5 i 6.

Poprawka 90
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gc) „pojazd kompletny” oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany 
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek legislacyjny obejmuje samochody skompletowane.

Poprawka 91
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
średni iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować powierzchnię postojową, o której mowa w załączniku II, część B, ust. 5.

Poprawka 92
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) ładunek” oznacza różnicę między 
technicznie dopuszczalną maksymalną 
masą całkowitą, podaną w certyfikacie 
zgodności i zdefiniowaną w części 2.8 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE, a 
masą tego pojazdu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować ładunek, o którym mowa w załączniku II, część B, ust. 6. Definicja 
powinna być zharmonizowana z dyrektywą 2007/46/WE. 

Poprawka 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Poprawka 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany 
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek legislacyjny obejmuje samochody skompletowane i dlatego powinny one zostać 
zdefiniowane.

Poprawka 95
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku pojazdów skompletowanych 
producent musi podać jedynie 
indywidualny poziom emisji CO2
pojazdów podstawowych i przestrzegać ich 
zgodnie z ust. 1.

Or. de
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Uzasadnienie

Komisja poinformowała już w dokumencie roboczym, że metoda, o której mowa we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia, nie jest odpowiednia do ustalania indywidualnych poziomów 
emisji CO2 pochodzących z pojazdów skompletowanych. Jeśli pojazdy przechodzą dalsze 
etapy produkcji, producent pojazdu podstawowego nie ma możliwości wpływu na poziom 
emisji CO2 w takich skompletowanych pojazdach.

Poprawka 96
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2012 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego zgodnie z załącznikiem 
I lub, w przypadku przyznania 
producentowi odstępstwa na mocy art. 10, 
zgodnie z tym odstępstwem.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno wejść w życie w 2012 r. zgodnie z wnioskiem Komisji i Rady z 2007 
r. Nie ma powodu, by czekać do 2014 r. Cele można osiągnąć przy pomocy aktualnie 
dostępnej techniki.

Poprawka 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego zgodnie z załącznikiem 
I lub, w przypadku przyznania 
producentowi odstępstwa na mocy art. 10, 
zgodnie z tym odstępstwem.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane.

Poprawka 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 99
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2013 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego zgodnie z załącznikiem 
I lub, w przypadku przyznania 
producentowi odstępstwa na mocy art. 10, 
zgodnie z tym odstępstwem.

Or. fr

Uzasadnienie

W roku 2007 Komisja Europejska ogłosiła cele pośrednie wynoszące 175 g/km w 2012 roku 
oraz 160 g/km w 2015 roku. Są to cele rozsądne i należałoby je zachować, żeby w chwili 
obecnej zainicjować innowacyjną politykę przemysłową, która umożliwi UE osiągnąć w roku 
2020 cel 125 g/km.
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Poprawka 100
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Poprawka 101
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
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kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Poprawka 102
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia  1 stycznia 2015 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 103
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

Or. en

Poprawka 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
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dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub, 
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

dnia 1 stycznia 2013 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego zgodnie z załącznikiem 
I lub, w przypadku przyznania 
producentowi odstępstwa na mocy art. 10, 
zgodnie z tym odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z 
rozporządzeniem w sprawie samochodów i emisji CO2, które wejdzie w życie w 2015 r.

Poprawka 105
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

skreślony

– 75% w 2014 r.,
– 80 % w 2015 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach.

Or. de

Uzasadnienie

„Etapowe stosowanie” oznacza tylko, że rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze później niż 
zakładano. Doprowadziłoby to do tego, że do 2016 r. producenci nie musieliby podejmować 
praktycznie żadnych kroków w celu redukcji emisji CO2.
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Poprawka 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

– 75% w 2014 r.,
– 80% w 2015 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach.

W celu oceny wyników osiągniętych przez
każdego producenta zgodnie z art. 7 na 
lata 2012 i 2013 wykorzystuje się 
niewiążący cel średniego poziomu emisji 
CO2 w wysokości 175 g CO2/km dla
nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. enUzasadnienie

Podejście etapowe jest mylące dla obywateli i nie jest zgodne z zasadą lepszego 
prawodawstwa.

Poprawka 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci podejmują odpowiednie kroki, 
by stopniowo obniżyć średni poziom emisji 
CO2 pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych w Unii do wartości 
docelowej 135 g CO2/km w roku 2025.
Aby wesprzeć bieżące innowacje, 
producenci kierują się przy tym 
następującymi niewiążącymi wartościami 
docelowymi:



PE442.811v01-00 64/84 AM\817369PL.doc

PL

- 165 g CO2/km w 2019 r.,
- 145 g CO2/km w 2023 r.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci powinni kierować się orientacyjnymi wartościami docelowymi, aby wdrażanie 
innowacyjnych technologii i technologii obniżających zużycie paliwa następowało w sposób 
ciągły.

Poprawka 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli, 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

65% w 2015 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75% w 2014 r., skreślone

Or. en

Poprawka 110
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., skreślone

Or. fr

Poprawka 111
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75% w 2014 r., – 65% w 2015 r.,
– 75% w 2016 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.
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Poprawka 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75% w 2014 r., – 75% w 2015 r.,

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane.

Poprawka 113
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., – 65 % w 2014 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest, by przewidzieć okres wdrożenia dla nowych lekkich samochodów 
dostawczych, podobny do trzyletniego okresu, jaki uzyskały samochody pasażerskie. Faza 
projektowania lekkich samochodów dostawczych trwa około 7 lat, podaczas gdy samochodów 
pasażerskich - 5. Faza produkcji lekkich samochodów dostawczych trwa więcej niż 10 lat, zaś 
dla samochodów pasażerskich może ona trwać od 5 do 7 lat.

Poprawka 114
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., – 65 % w 2015 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Poprawka 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., – 75 % w 2016 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.
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Poprawka 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., – 75 % w 2013 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z 
rozporządzeniem w sprawie samochodów i emisji CO2, które wejdzie w życie w 2015 r.

Poprawka 117
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., – 65 % w 2015 r.,

Or. en

Poprawka 118
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75 % w 2014 r., – 75 % w 2015 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu i produkcja lekkich pojazdów dostawczych jest dużo dłuższy niż 
samochodów osobowych, wymaga zatem dłuższego okresu dostosowawczego i dłuższej fazy 
wprowadzania.
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Poprawka 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80% w 2015 r., skreślone

Or. en

Poprawka 120
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., skreślone

Or. fr

Poprawka 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 80% w 2016 r.,

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane.
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Poprawka 122
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 75 % w 2015 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest, by przewidzieć okres wdrożenie dla nowych lekkich samochodów 
dostawczych, podobny do trzyletniego okresu, jaki uzyskały samochody pasażerskie. Faza 
projektowania lekkich samochodów dostawczych trwa około 7 lat, podaczas gdy samochodów 
pasażerskich - 5. Faza produkcji lekkich samochodów dostawczych trwa więcej niż 10 lat, zaś 
dla samochodów pasażerskich może ona trwać od 5 do 7 lat.

Poprawka 123
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 75 % w 2016 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Poprawka 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 80 % w 2017 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 80 % w 2014 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z 
rozporządzeniem w sprawie samochodów i emisji CO2, które wejdzie w życie w 2015 r.
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Poprawka 126
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 75 % w 2016 r.,

Or. en

Poprawka 127
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 80 % w 2017 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 128
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2015 r., – 80 % w 2016 r.,
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Or. en

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu i produkcja lekkich pojazdów dostawczych jest dużo dłuższy niż 
samochodów osobowych, wymaga zatem dłuższego okresu dostosowawczego i dłuższej fazy 
wprowadzania.

Poprawka 129
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80 % w 2017 r.,

Or. en

Poprawka 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. skreślone

Or. en

Poprawka 131
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % od 2016 r. skreślone

Or. fr
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Poprawka 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100 % od 2018 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 133
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100 % od 2018 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.
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Or. en

Poprawka 134
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100 % od 2018 r.
Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl przygotowania projektu i produkcji lekkich samochodów dostawczych jest 
dłuższy niż cykl produkcyjny samochodów osobowych, konieczny jest dłuższy okres 
dostosowawczy i dłuższa faza wprowadzania. W odniesieniu do skompletowanych pojazdów 
dyrektywa 2007/46/WE w sprawie homologacji typu będzie mieć zastosowanie jedynie do 
wszystkich typów skompletowanych pojazdów począwszy od maja 2013 r. Rok 2014 będzie 
pierwszym rokiem kalendarzowym, w którym dostępne będą dane dotyczące poziomu emisji 
CO2 oraz masy tych samochodów. W drugiej połowie 2015 r. dane te zostaną udostępnione 
producentom celem przeprowadzenia oceny wpływu na ich średni poziom emisji. Włączenie 
emisji samochodów skompletowanych nie powinno zatem nastąpić przed 2016 r.

Poprawka 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100 % od 2015 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności przedmiotowego rozporządzenia z 
rozporządzeniem w sprawie samochodów i emisji CO2, które wejdzie w życie w 2015 r.

Poprawka 136
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100 % od 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu i produkcja lekkich pojazdów dostawczych jest dużo dłuższy niż 
samochodów osobowych, wymaga zatem dłuższego okresu dostosowawczego i dłuższej fazy 
wprowadzania.

Poprawka 137
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 80 % od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest by przewidzieć okres wdrożenie dla nowych lekkich samochodów dostawczych, 
podobny do trzyletniego okresu, jaki uzyskały samochody pasażerskie. Faza projektowania 
lekkich samochodów dostawczych trwa okolo 7 lat, podaczas gdy samochodów pasażerskich -
5. Faza produkcji lekkich samochodów dostawczych trwa więcej niż 10 lat, zaś dla 
samochodów pasażerskich może ona trwac od 5 do 7 lat.

Poprawka 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% od 2017 r.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl produkcyjny lekkich samochodów dostawczych faza 
wprowadzania powinna rozpocząć się w 2015 r., ponieważ pojazdy, które znajdą się w 
sprzedaży w 2014 r., są już dzisiaj projektowane lub też produkowane.

Poprawka 139
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 80 % w 2017 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Poprawka 140
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100 % od 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest by przewidzieć okres wdrożenie dla nowych lekkich samochodów dostawczych, 
podobny do trzyletniego okresu, jaki uzyskały samochody pasażerskie. Faza projektowania 
lekkich samochodów dostawczych trwa okolo 7 lat, podaczas gdy samochodów pasażerskich -
5. Faza produkcji lekkich samochodów dostawczych trwa więcej niż 10 lat, zaś dla 
samochodów pasażerskich może ona trwac od 5 do 7 lat. cars 5-7 years.

Poprawka 141
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100 % w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% od 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Poprawka 142
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Poprawka 143
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en
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Uzasadnienie

Objęcie skompletowanych pojazdów przepisami nie powinno mięc miejsca przed 2016 r. z 
uwagi na brak dostępnych danych i niebezpieczeństwo powstawania błędów w danych.

Poprawka 144
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Superkredyty skreślony
Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

Or. de

Uzasadnienie

Tzw. superkredyty przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego. Ostatecznie prowadzą do 
większych emisji CO2 ogółem, ponieważ oszczędne pojazdy równoważą samochody 
szczególnie paliwożerne.

Poprawka 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Urządzenia ograniczające prędkość
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Do 2015 r. należy wprowadzić urządzenia 
ograniczające prędkość, aby ograniczyć 
maksymalną prędkość nowo 
wyprodukowanych pojazdów kategorii 
M2, N1 o N2 do 110 km/h, zgodnie z 
definicją w art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność zużycia paliwa vanów i lekkich samochodów dostawczych pogorszyła się między 
rokiem 2001 i 2007, zwiększając koszty operacyjne dla użytkowników profesjonalnych .  Jeżeli 
zawarte w strategii UE 2020 cele związane z większą konkurencyjnością przedsiębiorstw 
mają być osiągnięte, podstawowe znaczenie ma ograniczenie zbędnych kosztów transportu.  
Silniki montowane w samochodach służbowych muszą być przystosowane do tych celów, a nie 
pozwalać na osiąganie dużych prędkości.  Urządzenie ogranicząjące prędkość do 110 
km/godz. (68 m/godz). pozwoliłoby producentom osiągnąć cele redukcji znacznie niższym 
kosztem. 

Poprawka 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia 
ograniczające prędkość, dla których 
prędkość maksymalna ustawiona jest na 
100 km/godz.

Or. en
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Uzasadnienie

Inteligentne urządzenia ograniczające prędkość będą miały pośredni i bezpośredni wpływ na 
zużycie paliwa. Bezpośrednio spowolnienie jazdy wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa.
Pośrednio ustalenie maksymalnej prędkości pozwala na precyzyjną optymalizację układu 
napędowego dla tej konkretnej prędkości, co może dodatkowo ograniczyć emisje. Emisje CO2 
nasilają się znacząco w sytuacjach zmiany dynamiki ruchu (zatrzymywanie i ruszanie), oraz 
przy prędkości wyższej niż 120 km/godz. Maksymalne ograniczenie emisji CO2, możliwe do 
osiągnięcia dzięki inteligentnym urządzeniom ograniczającym prędkość, szacuje się na około 
15%.

Poprawka 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Docelowe indywidualne poziomy emisji 

dla pojazdów zasilanych paliwem 
alternatywnym

Aby określić, w jakim stopniu producent 
przestrzega docelowych indywidualnych 
poziomów emisji CO2, o których mowa 
w art. 4, podane poziomy emisji CO2 w 
przypadku każdego pojazdu mogącego 
wykorzystywać do jazdy mieszankę 
benzyny z 85% bioetanolem („E85”) 
spełniającą odnośne wymogi przepisów 
unijnych lub europejskie normy 
techniczne, zostaną obniżone do dnia 
31 grudnia 2018 r. o 5% z uwagi na 
większy potencjał w zakresie technologii i 
zmniejszania emisji w przypadku 
stosowania biopaliw. Poziomy zostaną 
obniżone tylko wtedy, gdy na przynajmniej 
30% stacji paliw w państwie 
członkowskim, w którym pojazd został 
zarejestrowany, dostępny jest ten rodzaj 
paliwa alternatywnego, spełniającego 
kryteria zrównoważonego rozwoju dla 
biopaliw, określone w odpowiednich 
przepisach unijnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Stopniowa rozbudowa infrastruktury dla biopaliw może prowadzić do znacznego zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzących z floty pojazdów na wszystkich etapach łańcucha paliwowego.
Przepis stosowany do lekkich samochodów dostawczych zasilanych paliwami alternatywnymi 
powinien w związku z tym zostać włączony analogicznie do rozporządzenia (WE) nr 443/2009 
w sprawie zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych.

Poprawka 148
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Urządzenia ograniczające prędkość

Od dnia 1 stycznia 2014 r. producenci 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantują, że wszystkie nowe lekkie 
samochody dostawcze są wyposażone 
zgodnie z art. 2 w urządzenia 
ograniczające prędkość, które ograniczają 
prędkość takich pojazdów do 
120 km/godz.

Or. de

Uzasadnienie

Urządzenia ograniczające prędkość zostały już wprowadzone we wszystkich innych 
kategoriach pojazdów dostawczych. Zainstalowanie takich urządzeń nie sprawia problemów 
technicznych i nie wiąże się z istotnymi dodatkowymi kosztami. Niniejsza poprawka zachęca 
producentów do produkcji mniejszych i efektywniejszych pod względem zużycia energii 
silników emitujących mniej CO2.

Poprawka 149
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia 
ograniczające prędkość. Państwa 
członkowskie określają maksymalną 
prędkość, na jaką zezwalają te urządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent  speed limitation device is estimated 
to be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


