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Poprawka 150
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5
Superkredyty

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

skreślony

– 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. en

Uzasadnienie

Superkredyty dla samochodów o ultraniskim poziomie emisji znacząco obniżają ograniczenia 
emisji CO2 osiągnięte w ramach przepisów. Wynika to stąd, że producenci mogliby 
zmniejszyć swoje starania w dziedzinie konwencjonalnych pojazdów. Te pojazdy będą jednak 
obecne na drogach przez wiele następnych lat, w związku z czym tymczasowy efekt wspierania 
pojazdów niskoemisyjnych zostanie z nawiązką skompensowany szkodami klimatycznymi 
spowodowanymi przez konwencjonalne pojazdy.

Poprawka 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5
Superkredyty

skreślony
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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. en

Poprawka 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50% indywidualnych 
orientacyjnych emisji CO2 zgodnie z 
załącznikiem I liczy się jako:

Or. de

Uzasadnienie

W celu wspierania seryjnego montażu w lekkich samochodach dostawczych technologii 
ograniczających emisje CO2 należy stosować ukierunkowane zachęty. W tym celu należy 
rozszerzyć współczynnik i okres kwalifikowalności zachęt obowiązujących dla lekkich 
samochodów dostawczych, które emitują mniej niż połowę indywidualnego poziomu emisji 
CO2 porównywalnych lekkkich samochodów dostawczych.
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Poprawka 153
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50% tego docelowego 
indywidualnego poziomu emisji zgodnie z 
załącznikiem I liczy się jako:

Or. en

Uzasadnienie

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Poprawka 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50% tego docelowego 
indywidualnego poziomu emisji zgodnie z 
załącznikiem I liczy się jako:

Or. en
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Poprawka 155
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy, który przekroczy indywidualny 
poziom emisji CO2 o więcej niż 15% tego 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego zgodnie z załącznikiem 
I liczy się jako:
- 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
- 2 lekkie samochody dostawcze w 2015 r.,
- 2,5 lekkiego samochodu dostawczego 
począwszy od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania innowacji i obniżenia kosztów dla przedsiębiorców przepisy powinny 
zachęcać do rozwoju bardziej paliwooszczędnych i niskoemisyjnych vanów i lekkich 
samochodów dostawczych. Należy natomiast zniechęcać do dalszej produkcji pojazdów, które 
są drogie w eksploatacji i emitują niepotrzebne ilości CO2.

Poprawka 156
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Badania naukowe wykazały, że ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h 
zmniejszyłoby emisje CO2 powodowane przez lekkie samochody dostawcze o 8%.
Ograniczenie prędkości zmniejszyłoby także poziom hałasu i przyczyniło się do większego 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Poprawka 157
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Ograniczenia prędkości

Do 2015 r. należy wprowadzić 
ograniczenia prędkości, aby ograniczyć 
maksymalną prędkość nowo 
wyprodukowanych pojazdów, o których 
mowa w art. 2, do wartości malejących 
wraz z rosnącymi zdolnościami 
przewozowymi.

Or. en

Poprawka 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,

skreślone

Or. en
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Poprawka 159
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5  – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze od 
2015 r. do 2025 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Poprawka 160
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,

– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Superkredyty mogą stanowić zachętę do rozwoju niskoemisyjnych lekkich samochodów 
dostawczych. Koszty inwestycyjne są wyższe i dlatego konieczne jest rozszerzenie terminu 
przewidzianego dla superkredytów.
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Poprawka 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w 2015 
r.,

Or. de

Uzasadnienie

W celu wspierania seryjnego montażu w lekkich samochodach dostawczych technologii 
ograniczających emisje CO2 należy stosować ukierunkowane zachęty. W tym celu należy 
rozszerzyć współczynnik i okres kwalifikowalności zachęt obowiązujących dla lekkich 
samochodów dostawczych, które emitują mniej niż połowę indywidualnego poziomu emisji 
CO2 porównywalnych lekkkich samochodów dostawczych.

Poprawka 162
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Poprawka 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w
2015 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze od 
2015 r. do 2025 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Poprawka 164
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,

– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Superkredyty mogą stanowić zachętę do rozwoju niskoemisyjnych lekkich samochodów 
dostawczych. Koszty inwestycyjne są wyższe i dlatego konieczne jest rozszerzenie terminu 
przewidzianego dla superkredytów.

Poprawka 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w 2016 
r.,

Or. de

Uzasadnienie

W celu wspierania seryjnego montażu w lekkich samochodach dostawczych technologii 
ograniczających emisje CO2 należy stosować ukierunkowane zachęty. W tym celu należy 
rozszerzyć współczynnik i okres kwalifikowalności zachęt obowiązujących dla lekkich 
samochodów dostawczych, które emitują mniej niż połowę indywidualnego poziomu emisji 
CO2 porównywalnych lekkkich samochodów dostawczych.

Poprawka 166
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Poprawka 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

skreślone

Or. en

Poprawka 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

– 2 lekkie samochody dostawcze w 2017 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w 2018 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2019 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2020 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2021 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2022 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2023 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2024 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2025 r.

Or. de

Uzasadnienie

W celu wspierania seryjnego montażu w lekkich samochodach dostawczych technologii 
ograniczających emisje CO2 należy stosować ukierunkowane zachęty. W tym celu należy 
rozszerzyć współczynnik i okres kwalifikowalności zachęt obowiązujących dla lekkich 
samochodów dostawczych, które emitują mniej niż połowę indywidualnego poziomu emisji 
CO2 porównywalnych lekkkich samochodów dostawczych.
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Poprawka 169
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
począwszy od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Superkredyty mogą stanowić zachętę do rozwoju niskoemisyjnych lekkich samochodów 
dostawczych. Koszty inwestycyjne są wyższe i dlatego konieczne jest rozszerzenie terminu 
przewidzianego dla superkredytów.

Poprawka 170
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2017 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Superkredyty mogą stanowić zachętę do rozwoju niskoemisyjnych lekkich samochodów 
dostawczych. Koszty inwestycyjne są wyższe i dlatego konieczne jest rozszerzenie terminu 
przewidzianego dla superkredytów.

Poprawka 171
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzecie b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Superkredyty mogą stanowić zachętę do rozwoju niskoemisyjnych lekkich samochodów 
dostawczych. Koszty inwestycyjne są wyższe i dlatego konieczne jest rozszerzenie terminu 
przewidzianego dla superkredytów.

Poprawka 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Informacje

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy, każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że klientom udostępnione 
zostaną informacje dotyczące średnich 
indywidualnych emisji CO2 i zużycia 
paliwa jego modeli pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

Dla klientów wykorzystujących pojazd przeważnie w celach służbowych zużycie paliwa jest 
istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Dlatego informacje te muszą 
zostać udostępnione klientom.
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Poprawka 173
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Poprawka 174
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Or. de

Poprawka 175
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem XIX do dyrektywy 2007/46/WE data wejścia w życie nowych pojazdów 
skompletowanych należących do kategorii N1 to 23 kwietnia 2013 r., dlatego też powyższy 
przepis nie powinien obowiązywać od 2012 r. Właściwy system monitorowania emisji CO2 
zostanie wdrożony w najlepszym razie począwszy od 2014 r., biorąc pod uwagę, że konieczna 
jest modernizacja systemów i przegląd procedur pomiaru emisji.

Poprawka 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom w 
każdym państwie członkowskim. Państwa 
członkowskie dokładają wszelkich starań 
w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
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monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Poprawka 177
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2015, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmian wprowadzonych w poprawce do art. 7 ust. 1.

Poprawka 178
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2014, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en
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Uzasadnienie

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Poprawka 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2014, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Poprawka 180
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2011, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. de

Poprawka 181
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2013 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2014 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów. Doświadczenia z wdrożenia rozporządzenia dotyczącego samochodów 
pokazują trudności w zakresie monitorowania. Potrzebny jest dłuższy czas, aby ustanowić 
rzetelny system monitorowania, zwłaszcza ze względu na to, że niedostępne są jeszcze pełne 
dane z 27 państw członkowskich UE dotyczące N1, przez co moment uruchomienia 
monitorowania jest trudniejszy, niż to miało miejsce w przypadku samochodów osobowych.
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Poprawka 182
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2013 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2015 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmian wprowadzonych w poprawce do art. 7 ust. 1 i 2.

Poprawka 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy  – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2013 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2014 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów. Doświadczenia z wdrożenia rozporządzenia dotyczącego samochodów 
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osobowych pokazują trudności w zakresie monitorowania. Potrzebny jest dłuższy czas, aby 
ustanowić rzetelny system monitorowania, zwłaszcza ze względu na to, że niedostępne są 
jeszcze pełne dane z 27 państw członkowskich UE dotyczące N1, przez co moment 
uruchomienia monitorowania jest trudniejszy, niż to miało miejsce w przypadku samochodów 
osobowych.

Poprawka 184
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2013 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Komisja prowadzi centralny rejestr danych 
przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z niniejszym artykułem i rejestr 
ten jest ogólnodostępny. Do dnia 30 
czerwca 2011 r. i w każdym kolejnym roku 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:

Or. de

Poprawka 185
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz 
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2010 oraz 
2011, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. de



AM\817674PL.doc 23/94 PE442.834v01-00

PL

Poprawka 186
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz 
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2014 oraz 
2015, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmian wprowadzonych w poprawce do art. 7 ust. 1 i 2.

Poprawka 187
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz 
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2013 oraz 
2014, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.
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Poprawka 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz 
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2013 oraz 
2014, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta, w 
przypadkach, gdy zdaniem Komisji średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności.

Poprawka 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Państwa członkowskie gromadzą także 
i przekazują dane, na podstawie 
niniejszego artykułu, dotyczące rejestracji 
pojazdów kategorii M2 i N2 zgodnie z 
definicją w załączniku II do dyrektywy 
2007/46/WE o masie odniesienia 
nieprzekraczającej 2 610 kg oraz 
dotyczące pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

10. Państwa członkowskie gromadzą także 
i przekazują dane, na podstawie 
niniejszego artykułu, dotyczące rejestracji 
pojazdów kategorii M2 i N2 zgodnie z 
definicją w załączniku II do dyrektywy 
2007/46/WE oraz dotyczące pojazdów, na 
które rozszerzono homologację typu 
zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007.

Or. en



AM\817674PL.doc 25/94 PE442.834v01-00

PL

Uzasadnienie

Wyłączenie cięższych pojazdów może mieć znaczący wpływ na osiągnięcie celu redukcji 
emisji CO2.

Poprawka 190
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od wybranego rozwiązania dyrektywa ramowa w sprawie homologacji typu i 
obecny system monitorowania raczej nie zapewnią realnego rozwiązania dla pojazdów 
skompletowanych zgodnie z propozycją zawartą w dokumencie COM. Od maja 2013 r. 
wszystkie rodzaje pojazdów skompletowanych będzie obowiązywała homologacja typu całego 
pojazdu (2007/46/WE). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2014 r. monitorowanie 
obejmie także pojazdy skompletowane. Rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem 
kalendarzowym, w którym monitorowanie emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych 
i zbieranie informacji na ten temat będzie się odbywało zgodnie z nową procedurą.

Poprawka 191
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en
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Uzasadnienie

W zależności od wybranego rozwiązania dyrektywa ramowa w sprawie homologacji typu i 
obecny system monitorowania raczej nie zapewnią realnego rozwiązania dla pojazdów 
skompletowanych zgodnie z propozycją zawartą w dokumencie COM. Od maja 2013 r. 
wszystkie rodzaje pojazdów skompletowanych będzie obowiązywała homologacja typu całego 
pojazdu (2007/46/WE). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2014 r. monitorowanie 
obejmie także pojazdy skompletowane. Rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem 
kalendarzowym, w którym monitorowanie emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych 
i zbieranie informacji na ten temat będzie się odbywało zgodnie z nową procedurą.

Poprawka 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en

Uzasadnienie

Dopiero od maja 2013 r. homologacja typu całego pojazdu (2007/46/WE) będzie 
obowiązywać wszystkie rodzaje pojazdów skompletowanych. W związku z powyższym od dnia 
1 stycznia 2014 r. monitorowanie obejmie także pojazdy skompletowane. Rok 2014 będzie 
pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, w którym monitorowanie emisji CO2 oraz masy 
pojazdów skompletowanych i zbieranie informacji na ten temat będzie się odbywało zgodnie z 
nową procedurą.

Poprawka 193
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
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opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinny być podobne do opłat 
uiszczanych w innych sektorach objętych 
europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

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. Obecna opłata za przekroczenie poziomu emisji 
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 niezgodności z przepisami, zaś dyrektywa 
w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 
30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2)..

Poprawka 194
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinny być podobne do opłat 
uiszczanych w innych sektorach objętych 
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europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

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 inne sektory 
objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą dla porównania: 15 euro/t i 
ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
niezgodności z przepisami; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych 
ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu 
użytkowania związane z CO2).

Poprawka 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl życia produktu w przypadku 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. Opłata z tytułu 
przekroczenia wartości emisji powinna być pobierana analogicznie dopiero od 1 stycznia 
2015 r.
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Poprawka 196
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Or. de

Poprawka 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2013 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

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 198
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1 oblicza się przy 
zastosowaniu następującego wzoru:

skreślony

(a) od 2014 r. do 2018 r.
(i) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 3 g CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(ii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:
przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.
(b) od 2019 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.
Do celów niniejszego artykułu:
„przekroczony poziom emisji” oznacza 
liczbę dodatnią gramów na kilometr, o 
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którą średni indywidualny poziom emisji 
CO2 producenta – przy uwzględnieniu 
zmniejszenia emisji CO2 za pomocą 
technologii innowacyjnych 
zatwierdzonych zgodnie z art. 11 –
przekracza jego docelowy indywidualny 
poziom emisji w roku kalendarzowym lub 
w części roku kalendarzowego, do których 
odnosi się obowiązek wynikający z art. 4, 
w zaokrągleniu do trzeciego miejsca po 
przecinku; oraz
„liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych” oznacza liczbę nowych 
lekkich samochodów dostawczych, 
których jest producentem i które zostały 
zarejestrowane w tym okresie zgodnie z 
kryteriami etapowego stosowania 
określonymi w art. 4.

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. Obecna opłata za przekroczenie poziomu emisji 
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 niezgodności z przepisami, zaś dyrektywa 
w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 
30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 199
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1 oblicza się przy 
zastosowaniu następującego wzoru:

skreślony

(a) od 2014 r. do 2018 r.
(i) za przekroczenie poziomu emisji o 



PE442.834v01-00 32/94 AM\817674PL.doc

PL

ponad 3 g CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(ii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:
przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.
(b) od 2019 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

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 inne sektory 
objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą dla porównania: 15 euro/t i 
ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
niezgodności z przepisami; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych 
ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu 
użytkowania związane z CO2).
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Poprawka 200
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r. (a) od 2014 r.

(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji powinna odzwierciedlać koszty związanych z 
zapewnieniem zgodności z przepisami.

Poprawka 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r.: (a) od 2015 r. do 2018 r.:

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl życia produktu w przypadku 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. Opłata z tytułu 
przekroczenia wartości emisji powinna być pobierana analogicznie dopiero od 1 stycznia 
2015 r.
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Poprawka 202
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r.: (a) od 2012 r. do 2018 r.:

Or. de

Poprawka 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r. (a) od 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji powinna odzwierciedlać koszty krańcowe 
inwestycji dla każdego grama powyżej limitu, tak aby zapewnić zgodność a nie uiszczanie kar.
Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii sugeruje, że zmienna struktura opłaty oznaczać 
będzie, że cel zostanie zrealizowany dopiero po 2016 r., a być może nawet po 2020 r.

Poprawka 204
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 3 g CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
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Or. de

Poprawka 205
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 3 g CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. en

Poprawka 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 3 g CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

(i) (przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

Or. en

Poprawka 207
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 

skreślone
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samochodów dostawczych;

Or. en

Poprawka 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

skreślone

Or. en

Poprawka 209
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 95 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. de

Uzasadnienie

Opłata za przekroczenie poziomu emisji CO2 w przypadku lekkich samochodów dostawczych 
powinna zostać zrównana z odpowiednimi opłatami dla samochodów osobowych. Wyższa 
opłata miałaby sens wyłącznie wtedy, gdyby emisje CO2 z tych pojazdów w odmienny sposób 
wpływały na środowisko naturalne.

Poprawka 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i) – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 95 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. de

Uzasadnienie

Kary dla producentów, którzy nie obniżyli swoich emisji CO2 dla lekkich pojazdów 
dostawczych, powinny odpowiadać odpowiednim przepisom dotyczącym samochodów 
osobowych. Wniosek Komisji nie zawiera żadnego uzasadnienia dla wyższych kar w 
przypadku pojazdów należących do kategorii N1.

Poprawka 211
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty karne mają na celu uniknięcie przekraczania wartości granicznych. W niektórych 
badaniach Komisja wskazuje, że dopiero opłata karna w wysokości 120 euro za gram może 
zagwarantować uruchomienie inwestycji przez producentów. Obniżenie wysokości opłat 
karnych za pierwsze trzy gramy doprowadzi do tego, że producenci prędzej zapłacą karę, niż 
uruchomią odpowiednie inwestycje w celu obniżenia emisji CO2.
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Poprawka 212
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. en

Poprawka 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

skreślone

Or. en

Poprawka 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 95 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję wykaz kar doprowadzi do znaczącej niezgodności 
utrzymującej się do 2019 r. Poprawka ta ma na celu niejako podniesienie wysokości kar 
określonych w wykazie, aby zwiększyć zgodność z przepisami, pozostawiając jednocześnie 
producentom pewną elastyczność, tak aby mogli dobrze zapoznać się z systemem.

Poprawka 215
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty karne mają na celu uniknięcie przekraczania wartości granicznych. W niektórych 
badaniach Komisja wskazuje, że dopiero opłata karna w wysokości 120 euro za gram może 
zagwarantować uruchomienie inwestycji przez producentów. Obniżenie wysokości opłat 
karnych za pierwsze trzy gramy doprowadzi do tego, że producenci prędzej zapłacą karę, niż 
uruchomią odpowiednie inwestycje w celu obniżenia emisji CO2.

Poprawka 216
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
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EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. en

Poprawka 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) za przekroczenie poziomu emisji o 
ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:

skreślony

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. en

Poprawka 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iii) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 60 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję wykaz kar doprowadzi do znaczącej niezgodności 
utrzymującej się do 2019 r. Poprawka ta ma na celu niejako podniesienie wysokości kar 
określonych w wykazie, aby zwiększyć zgodność z przepisami, pozostawiając jednocześnie 
producentom pewną elastyczność, tak aby mogli dobrze zapoznać się z systemem.
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Poprawka 219
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:

skreślony

przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty karne mają na celu uniknięcie przekraczania wartości granicznych. W niektórych 
badaniach Komisja wskazuje, że dopiero opłata karna w wysokości 120 euro za gram może 
zagwarantować uruchomienie inwestycji przez producentów. Obniżenie wysokości opłat 
karnych za pierwsze trzy gramy doprowadzi do tego, że producenci prędzej zapłacą karę, niż 
uruchomią odpowiednie inwestycje w celu obniżenia emisji CO2.

Poprawka 220
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:

skreślony

przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Poprawka 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:

skreślony

przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Poprawka 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:

skreślony

przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Poprawka 223
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv a) (przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty karne mają na celu uniknięcie przekraczania wartości granicznych. W niektórych 
badaniach Komisja wskazuje, że dopiero opłata karna w wysokości 120 euro za gram może 
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zagwarantować uruchomienie inwestycji przez producentów.

Poprawka 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

przekroczenie poziomu emisji × 15 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję wykaz kar doprowadzi do znaczącej niezgodności 
utrzymującej się do 2019 r. Poprawka ta ma na celu niejako podniesienie wysokości kar 
określonych w wykazie, aby zwiększyć zgodność z przepisami, pozostawiając jednocześnie 
producentom pewną elastyczność, tak aby mogli dobrze zapoznać się z systemem.

Poprawka 225
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) od 2019 r.: skreślona
(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

Or. en
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Poprawka 226
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

(przekroczenie poziomu emisji × 95 EUR) 
× liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Opłata za przekroczenie poziomu emisji CO2 w przypadku lekkich samochodów dostawczych 
powinna zostać zrównana z odpowiednimi opłatami dla samochodów osobowych. Wyższa 
opłata miałaby sens wyłącznie wtedy, gdyby emisje CO2 z tych pojazdów w odmienny sposób 
wpływały na środowisko naturalne.

Poprawka 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

(przekroczenie poziomu emisji × 95 EUR) 
× liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Kary dla producentów, którzy nie obniżyli swoich emisji CO2 dla lekkich pojazdów 
dostawczych powinny odpowiadać odpowiednim przepisom dotyczącym samochodów 
osobowych. Wniosek Komisji nie zawiera żadnego uzasadnienia dla wyższych kar w 
przypadku pojazdów należących do kategorii N1.
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Poprawka 228
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu: skreślony
„przekroczony poziom emisji” oznacza 
liczbę dodatnią gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
CO2 producenta – przy uwzględnieniu 
zmniejszenia emisji CO2 za pomocą 
technologii innowacyjnych 
zatwierdzonych zgodnie z art. 11 –
przekracza jego docelowy indywidualny 
poziom emisji w roku kalendarzowym lub 
w części roku kalendarzowego, do których 
odnosi się obowiązek wynikający z art. 4, 
w zaokrągleniu do trzeciego miejsca po 
przecinku; oraz
„liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych” oznacza liczbę nowych 
lekkich samochodów dostawczych, 
których jest producentem i które zostały 
zarejestrowane w tym okresie zgodnie z 
kryteriami etapowego stosowania 
określonymi w art. 4.

Or. en

Poprawka 229
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustala metody pobierania opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
przewidzianych w ust. 1.

skreślony

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
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uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

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. Obecna opłata za przekroczenie poziomu emisji 
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 niezgodności z przepisami, zaś dyrektywa 
w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 
30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 230
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala metody pobierania opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
przewidzianych w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 231
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

skreślony
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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 inne sektory 
objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą dla porównania: 15 euro/t i 
ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
niezgodności z przepisami; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych 
ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu 
użytkowania związane z CO2).

Poprawka 232
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

skreślony

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. Obecna opłata za przekroczenie poziomu emisji 
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 niezgodności z przepisami, zaś dyrektywa 
w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 
30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 233
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Informacje pokładowe przeznaczone dla 

kierowcy
Od dnia 1 stycznia 2012 r. producenci 
ubiegający się o homologację typu dla 
pojazdów kategorii N1 określonych w 
dyrektywie 2007/46/WE zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 
wyposażają każdy pojazd w licznik zużycia 
paliwa.

Or. en

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 wyposażonia ich w takie urządzenia. Wymogi te powinny mieć też zastosowanie do 
lekkich samochodów dostawczych.

Poprawka 235
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2013 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający 
w odniesieniu do każdego producenta:

1. Do dnia 31 października 2015 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający 
w odniesieniu do każdego producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmian wprowadzonych w poprawce do art. 7 ust. 1 i 2.

Poprawka 236
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2013 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający 
w odniesieniu do każdego producenta:

1. Do dnia 31 października 2014 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający 
w odniesieniu do każdego producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Publikacja powinna być dostosowana do 
wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Poprawka 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2013 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający 

1. Do dnia 31 października 2014 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający 
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w odniesieniu do każdego producenta: w odniesieniu do każdego producenta:

Or. en

Poprawka 238
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 31 października 2014 r. 
w wykazie publikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent spełnił 
wymogi art. 4 w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Od dnia 31 października 2015 r. w 
wykazie publikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent spełnił 
wymogi art. 4 w odniesieniu do
poprzedniego roku kalendarzowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmian wprowadzonych w poprawce do art. 7 ust. 1 i 2.

Poprawka 239
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 31 października 2014 r. 
w wykazie publikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent spełnił 
wymogi art. 4 w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Od dnia 31 października 2016 r. w 
wykazie publikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent spełnił 
wymogi art. 4 w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Publikacja powinna być dostosowana do 
wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.
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Poprawka 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 31 października 2014 r. 
w wykazie publikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent spełnił 
wymogi art. 4 w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Od dnia 31 października 2015 r. 
w wykazie publikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent spełnił 
wymogi art. 4 w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na dłuższy cykl życia produktu w przypadku 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. Opłata z tytułu 
przekroczenia wartości emisji powinna być pobierana analogicznie dopiero od 1 stycznia 
2015 r.

Poprawka 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2 
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych. Całkowity udział tych 
technologii w zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 7 g 
CO2/km.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przeprowadzić przegląd cyklu badań, tak aby uwzględnić kolejne ekoinnowacje i w 
lepszy sposób odzwierciedlić rzeczywiste warunki jazdy.

Poprawka 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2 
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych. Całkowity udział tych 
technologii w zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 7 g 
CO2/km.

1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2 
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Przy redukcji emisji CO2 należy opierać się w większym stopniu na zachętach, a nie na 
zakazach. Nie ma żadnego rzeczowego powodu, by ograniczać udział uznanych i 
dopuszczonych innowacji ekologicznych mających na celu redukcję emisji CO2.

Poprawka 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.
Przepisy te oparte są na następujących 

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.
Przepisy te są zgodne z przepisami 



AM\817674PL.doc 53/94 PE442.834v01-00

PL

kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

ustanowionymi w świetle art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 443/2009 i oparte są 
na następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 2 rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych 
(443/2009) stanowi, że do 2010 r. Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii innowacyjnych. Przepisy dotyczące procedury 
homologacji, które są obecnie omawiane w odniesieniu do samochodów osobowych, powinny 
mieć zastosowanie również do lekkich samochodów dostawczych. Nie należy wprowadzać 
rozróżnienia na ekoinnowacje dla samochodów osobowych i dla lekkich samochodów 
dostawczych, ani rozróżnienia procedur homologacji. Należy unikać powielania procedur.

Poprawka 244
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.
Przepisy te oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.
Przepisy te są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w świetle art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 443/2009 i oparte są 
na następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 2 rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych 
(443/2009) stanowi, że do 2010 r. Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii innowacyjnych. Przepisy dotyczące procedury 
homologacji, które są obecnie omawiane w odniesieniu do samochodów osobowych, powinny 
mieć zastosowanie również do lekkich samochodów dostawczych. Nie należy wprowadzać 
rozróżnienia na ekoinnowacje dla samochodów osobowych i dla lekkich samochodów 
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dostawczych, ani rozróżnienia procedur homologacji. Należy unikać powielania procedur.

Poprawka 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.
Przepisy te oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2.
Przepisy te są zgodne z postanowieniami 
art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
443/2009 i oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

Or. de

Uzasadnienie

Szczegółowe przepisy dotyczące zatwierdzania innowacji ekologicznych powinny być zgodne z 
postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 443/2009 (określającym normy emisji CO2 dla 
samochodów osobowych) w celu uniknięcia dwóch różnorakich procedur i wiążących się z 
tym wyższych kosztów.

Poprawka 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te szczegółowe przepisy przestrzegają  
następujących zasad:
(a) Regularnie uaktualniany unijny wykaz 
dotyczący zatwierdzonych innowacji 
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ekologicznych gwarantuje ujednolicenie 
innowacji ekologicznych w Unii 
Europejskiej i zapewnia skuteczne 
stosowanie tych technologii przez 
odpowiedzialne za zatwierdzenie organy 
państw członkowskich; 
(b) odpowiedzialne za zatwierdzenie 
organy państw członkowskich oceniają i 
zatwierdzają zastosowanie innowacji 
ekologicznych oraz stosowne 
uwzględnienie udziału w zmniejszeniu 
emisji CO2, tak by każdemu modelowi 
pojazdu można było przyporządkować 
indywidualny pakiet innowacji 
ekologicznych;
(c) Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wniosku dostawcy lub producenta w 
terminie sześciu miesięcy od daty 
otrzymania wniosku;
(d) dana technologia zostaje zatwierdzona 
jako innowacja ekologiczna, jeżeli pomiar 
uzyskanego dzięki niej udziału w 
zmniejszeniu CO2 wynosi maksymalnie 
40% w cyklu testów typu;
(e) dana technologia zostaje zatwierdzona 
jako innowacja ekologiczna, jeżeli 
uzyskany dzięki niej udział w zmniejszeniu 
CO2 wynosi więcej niż 0,2 g/km.

Or. de

Uzasadnienie

Mimo iż prawodawca określił w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009 (określającym normy 
emisji CO2 dla samochodów osobowych) zasady zatwierdzania innowacji ekologicznych, 
Komisja nie przedstawiła do tej pory żadnej procedury dotyczącej zatwierdzania innowacji 
ekologicznych. Aby uniknąć tego rodzaju próżni w przypadku lekkich samochodów 
użytkowych, konieczne jest sporządzenie dokładniejszych wytycznych dotyczących kształtu 
procedury zatwierdzania.
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Poprawka 247
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Reklama

Reklama dotycząca pojazdów 
wchodzących w zakres niniejszych 
przepisów, zawierająca informacje 
techniczne czy informacje związane z 
zużyciem energii lub ceną, powinna 
dostarczać końcowemu użytkownikowi 
niezbędnych informacji o efektywności 
energetycznej pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi 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 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 października 2016 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej masy 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
w okresie trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.

Poprawka 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te stają się skuteczne po raz 
pierwszy z dniem 1 stycznia 2018 r., 
a następnie co trzy lata.

skreślony

Or. en

Poprawka 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

skreślony

Or. en
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Poprawka 251
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę wpływu, 
która obejmuje ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu, Komisja 
przedstawia w stosownych przypadkach 
wniosek w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w sposób, który jest 
możliwie najbardziej neutralny z punktu 
widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Europejskiej wniosek w sprawie tych 
środków, które mają na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany długoterminowy docelowy poziom 135 g CO2/km w 2020 r. jest zupełnie 
nierealistyczny, a opieranie oceny skutków na tych wartościach jest nieuzasadnione.
Potrzebna jest obszerna ocena wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego 
poziomu docelowego oraz daty.



AM\817674PL.doc 59/94 PE442.834v01-00

PL

Poprawka 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę wpływu, 
która obejmuje ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu, Komisja 
przedstawia w stosownych przypadkach 
wniosek w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w sposób, który jest 
możliwie najbardziej neutralny z punktu 
widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Europejskiej wniosek w sprawie tych 
środków, które mają na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji CO2 pochodzącego z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższego planowania 
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i cyklów produkcyjnych, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta w 
proponowanych ramach czasowych. 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 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:

4. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
oceni wdrożenie docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom bezpieczeństwo inwestycyjne w odniesieniu do celów 
związanych z 2020 r.

Poprawka 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 150 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. de
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji CO2 w lekkich samochodach dostawczych w 
porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższego rozwoju i cyklów 
produkcyjnych, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta w proponowanych 
ramach czasowych. 150 g CO2/km jest celem ambitnym, lecz możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– stwierdzenia, czy można osiągnąć w 
opłacalny sposób, do roku 2020, 
długoterminowy docelowy poziom 160 g 
CO2/km i do roku 2025 r. długoterminowy 
docelowy poziom 135 g CO2/km na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. en de

Uzasadnienie

Określenie dokładnych wartości dla długoterminowych celów oraz ujęcie w niniejszym 
rozporządzeniu lekkich samochodów dostawczych kategorii N2 i M2 zależy od potwierdzenia 
ich realności przez stosowną ocenę skutków.

Poprawka 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 125 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
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skutków; oraz skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiagnąć cele UE2020 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 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– określenia sposobów osiągnięcia w 
opłacalny sposób, do roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km, począwszy od roku 2020;
oraz

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). The possible extension of the scope of the
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.
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Poprawka 258
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Poprawka 259
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.

Poprawka 260
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
135 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom 135 g/km w 2020 r. jest nierealistyczny, dlatego 
nierozsądne jest opieranie oceny wpływu na tej liczbie. Potrzebna jest obszerna ocena 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Poprawka 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny – sposobów osiągnięcia w opłacalny 
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sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 125 g CO2/km; oraz

Or. en

Poprawka 262
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 125 g CO2/km; oraz

Or. en

Poprawka 263
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 125 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zakładane cele były prawnie wiążące i pewne. Jeżeli osiągnięcie celów 
rozporządzenia dotyczących redukcji emisji miałoby zależeć od potwierdzenia ich 
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wykonalności, producenci nie mieliby pewności inwestycji i planowania.

Poprawka 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 125 g CO2/km; oraz

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 gCO2/km 
została potwierdzona w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków i stanowi ważny 
sygnał dla producentów, aby wprowadzali innowacje w swoich vanach.

Poprawka 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 135 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności 
na podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2020, długoterminowego 
docelowego poziomu 125 g CO2/km; oraz

Or. en
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Poprawka 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu dla przemysłu samochodowego 
i zależnych od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,

W oparciu o ewaluację i ocenę skutków, 
która obejmuje ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu, Komisja,

Or. en

Poprawka 267
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu dla przemysłu samochodowego 
i zależnych od niego gałęzi przemysłu,
Komisja, w stosownych przypadkach,

W oparciu o taki przegląd Komisja, w 
stosownych przypadkach,

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zakładane cele były prawnie wiążące i pewne. Jeżeli osiągnięcie celów 
rozporządzenia dotyczących redukcji emisji miałoby zależeć od potwierdzenia ich 
wykonalności, producenci nie mieliby pewności inwestycji i planowania.

Poprawka 268
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zakładane cele były prawnie wiążące i pewne. Jeżeli osiągnięcie celów 
rozporządzenia dotyczących redukcji emisji miałoby zależeć od potwierdzenia ich 
wykonalności, producenci nie mieliby pewności inwestycji i planowania.

Poprawka 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny z 
punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony, 
oraz zgodny z celem UE, jakim jest 
zmniejszenie emisji do roku 2050 o 80-
90 % w stosunku do poziomu z roku 1990,

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest włączenie do prawodawstwa odniesienia do szerszego kontekstu celów UE 
związanych z klimatem. Przy przeglądzie prawodawstwa powinno się wziąć pod uwagę 
najnowsze cele UE.
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Poprawka 270
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony 
oraz jest zgodny z celem UE, jakim jest 
zmniejszenie do 2050 r. emisji CO2 o 80-
95% w porównaniu z 1990 r.;

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że niniejsze przepisy są częścią unijnej strategii walki ze zmianami 
klimatycznymi. Jeżeli zatwierdzony zostanie docelowy poziom 135g/km, należy to uwzględnić 
również w zaangażowaniu się Unii Europejskiej na rzecz klimatu. Cel, jakim jest zmniejszenie 
emisji CO2, został jeszcze raz potwierdzony przez Radę Europejską w dniu 11 marca br.

Poprawka 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

– przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące zasad wdrożenia wymogów
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

Or. en

Poprawka 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– przedstawia wniosek w sprawie 
włączenia do niniejszego rozporządzenia, 
w świetle długoterminowego docelowego 
poziomu od 2020 r., pojazdów kategorii 
N2 i M2, zgodnie z definicją w załączniku 
II do dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007. 

Or. de

Uzasadnienie

Określenie dokładnych wartości dla długoterminowych celów oraz ujęcie w niniejszym 
rozporządzeniu lekkich samochodów dostawczych kategorii N2 i M2 zależy od potwierdzenia 
ich realności przez stosowną ocenę skutków.

Poprawka 273
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en
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Uzasadnienie

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Poprawka 274
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.



PE442.834v01-00 72/94 AM\817674PL.doc

PL

Poprawka 275
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Poprawka 276
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Poprawka 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2, o ile procedura ta pozostaje 
zgodna ze zmienionymi traktatami.

Or. en

Poprawka 278
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.
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Poprawka 279
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Poprawka 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 281
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, 
mających na celu zmianę istotnych
elementów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 282
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę wpływu, 
która obejmuje ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu, Komisja 
przedstawia w stosownych przypadkach 
wniosek w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w sposób, który jest 
możliwie najbardziej neutralny z punktu 
widzenia konkurencyjności, oraz 
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społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Europejskiej wniosek w sprawie tych 
środków, które mają na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji CO2 pochodzącego z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższego planowania 
i cyklów produkcyjnych, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta w 
proponowanych ramach czasowych. 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 283
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu dla przemysłu samochodowego 
i zależnych od niego gałęzi przemysłu, 



AM\817674PL.doc 77/94 PE442.834v01-00

PL

Komisja, w stosownych przypadkach,
– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, 
mających na celu zmianę istotnych 
elementów niniejszego rozporządzenia.

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 in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Poprawka 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Określenie dokładnych wartości dla długoterminowych celów oraz ujęcie w niniejszym 
rozporządzeniu lekkich samochodów dostawczych kategorii N2 i M2 zależy od potwierdzenia 
ich realności przez stosowną ocenę skutków.

Poprawka 285
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do 2015 r. Komisja dokona przeglądu 
metod ustalania indywidualnych 
poziomów emisji CO2 pochodzących z
pojazdów skompletowanych, o których 
mowa w załączniku II część B pkt 7 oraz, 
w razie konieczności, przedkłada wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie zmiany załącznika II.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2. Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 286
Sergio Berlato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do 2015 r. Komisja dokona przeglądu 
metod ustalania indywidualnych 

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
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poziomów emisji CO2 pochodzących z
pojazdów skompletowanych, o których 
mowa w załączniku II część B pkt 7 oraz, 
w razie konieczności, przedkłada wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie zmiany załącznika II.

reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2. Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 287
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do 2015 r. Komisja dokona przeglądu 
metod ustalania indywidualnych 
poziomów emisji CO2 pochodzących z 
pojazdów skompletowanych, o których 
mowa w załączniku II część B pkt 7 oraz, 
w razie konieczności, przedkłada wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie zmiany załącznika II.

7. Do 2011 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie metody ustalania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja informowała już w dokumencie roboczym, że zaproponowana w jej wniosku metoda 
ustalania indywidualnych poziomów emisji CO2 pochodzących z pojazdów skompletowanych 
jest niewłaściwa i konieczne jest jak najszybsze wszczęcie procedury przeglądu.
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Poprawka 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do 2015 r. Komisja dokona przeglądu 
metod ustalania indywidualnych 
poziomów emisji CO2 pochodzących z
pojazdów skompletowanych, o których 
mowa w załączniku II część B pkt 7 oraz, 
w razie konieczności, przedkłada wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie zmiany załącznika II.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2. Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 289
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do 2015 r. Komisja dokona przeglądu 
metod ustalania indywidualnych 
poziomów emisji CO2 pochodzących z
pojazdów skompletowanych, o których 
mowa w załączniku II część B pkt 7 oraz, 
w razie konieczności, przedkłada wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie zmiany załącznika II.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2. Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Zmiana dyrektywy 92/6/EWG

Do dyrektywy Rady 92/6/EWG1

wprowadzone są niniejsze zmiany ze 
skutkiem od ...*:
(1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Do celów niniejszej dyrektywy, „pojazd 
silnikowy” oznacza każdy pojazd o 
napędzie silnikowym objęty kategorią M2, 
M3, N2 lub N3, przeznaczony do użytku 
na drodze i posiadający co najmniej cztery 
koła oraz o maksymalnej prędkości 
konstrukcyjnej przekraczającą 25 km/h.”
„Kategorie M2, M3, N2 i N3 należy 
rozumieć zgodnie z definicją w załączniku 
II do dyrektywy 70/156/EWG(*).”
(2) W art. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„Państwa Członkowskie podejmują 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
pojazdy silnikowe kategorii N1, N2, M2 i 
M3, określone w art. 1, były użytkowane 
na drogach tylko, jeśli są wyposażone w 
urządzenia ograniczenia prędkości, 
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ustawione w taki sposób, aby nie można 
było przekroczyć prędkości 100 
kilometrów na godzinę.”
____________
*Dz.U.: rok po terminie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
____________
1 Dz.U. L 57 z 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Poprawka 291
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera a) – wiersz pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2017 r.: (a) od 2012 r. do 2017 r.:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera a) – wiersz pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2017 r.: (a) od 2015 r. do 2017 r.:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmiany daty rozpoczęcia fazy wprowadzania w 2015 r.



AM\817674PL.doc 83/94 PE442.834v01-00

PL

Poprawka 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera a) – wiersz pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2017 r.: (a) od 2014 r. do 2017 r.:

Or. en

Poprawka 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera a) – wiersz drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 165 + a × (M – M0)

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji należy zapewnić pewność prawną w 
odniesieniu do długoterminowego celu na 2020 r.

Poprawka 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera a) – wiersz drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 160 + a × (M – M0)

Or. en
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Uzasadnienie

Aby osiagnąć cele UE2020 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 zxasadzie 
takie same.  Producenci samochodów publicznie twierdzą, że cel Komisji jest „ambitny”, lecz 
prywtanie przyznają, że mógłby być znacznie bardziej ambitny.

Poprawka 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera a) – wiersz drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

indywidualny poziom emisji CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

Or. en

Poprawka 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) od 2018 r.: skreślona
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = 0,093

Or. en
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Uzasadnienie

Doradca Komisji zwrócił uwagę na fakt, że prawdopodobieństwo zwiększenia masy jest 
znacznie mniejsze w przypadku lekkich pojazdów dostawczych niż samochodów osobowych, 
ponieważ zwiększenie średniej masy prowadzi do znaczącego zwiększenia kosztów 
związanych z osiągnięciem docelowego poziomu. Ponadto wprowadzenie w życie korekty 
masy w 2018 r. i co trzy lata po tej dacie prowadzi do częstego dostosowania do docelowego 
poziomu, co jest nie do pogodzenia z potrzebami producentów lekkich pojazdów dostawczych 
w odniesieniu do czasu na przystosowanie się. Dlatego nie ma potrzeby brania pod uwagę 
autonomicznego zwiększenia masy.

Poprawka 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera b) – wiersz drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

orientacyjny indywidualny poziom emisji
CO2 = 175 + a × (M – M0)

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 160 + a × (M – M0)

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiagnąć cele UE2020 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 zxasadzie 
takie same.  Producenci samochodów publicznie twierdzą, że cel Komisji jest „ambitny”, lecz 
prywtanie przyznają, że mógłby być znacznie bardziej ambitny.

Poprawka 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) od 2020 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 125 + a × (M – M0)
gdzie:
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M = masa pojazdu w kilogramach (kg), 
lub inny parametr użyteczności przyjęty 
zgodnie z art. 12 ust. 4
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 ust. 
4

Or. en

Poprawka 300
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2011 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2014 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

Or. en

Poprawka 301
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2011 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2013 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2011 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2013 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

Or. en

Poprawka 303
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) typ, wariant i wersja samochodu; (b) typ, wariant i wersja samochodu, 
łącznie z pojazdami skompletowanymi;

Or. de

Uzasadnienie

Rozwiązanie kompromisowe zaproponowane przez Komisję dotyczące pojazdów 
skompletowanych jest zbyt mało dokładne i mogłoby zachęcić producentów do przestawienia 
produkcji na pojazdy skompeltowane. Należy wprowadzić klauzule ochronne, jak np. kontrolę 
udziału pojazdów skompletowanych.
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Poprawka 304
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011
r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014
r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

Or. en

Poprawka 305
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011
r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013
r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.
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Poprawka 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011
r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013
r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

Or. en

Poprawka 307
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 3 – litera d) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) dla każdego wariantu każdej wersji
każdego typu nowego lekkiego samochodu 
dostawczego:

(d) dla każdej wersji każdego wariantu
każdego typu nowego lekkiego samochodu 
dostawczego:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze zmian wprowadzonych w poprawce do art. 7 ust. 1.

Poprawka 308
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) indywidualny poziom emisji CO2; (ii) indywidualny poziom emisji CO2 oraz 
udział w zmniejszeniu emisji w wyniku 
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stosowania innowacyjnych technologii 
zgodnie z art. 11;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część A – punkt 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) indywidualny poziom emisji CO2; (ii) indywidualny poziom emisji CO2 oraz 
udział w zmniejszeniu emisji w wyniku 
stosowania innowacyjnych technologii 
zgodnie z art. 11;

Or. en

Poprawka 310
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część B – punkt 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozkład w podziale na wersje nowych 
lekkich samochodów dostawczych

4. Rozkład w podziale na wersje nowych 
lekkich samochodów dostawczych, łącznie 
z udziałem pojazdów skompletowanych

Or. de

Uzasadnienie

Rozwiązanie kompromisowe zaproponowane przez Komisję dotyczące pojazdów 
skompletowanych jest zbyt mało dokładne i mogłoby zachęcić producentów do przestawienia 
produkcji na pojazdy skompeltowane. Należy wprowadzić klauzule ochronne, jak np. kontrolę 
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udziału pojazdów skompletowanych.

Poprawka 311
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część B – punkt 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ładowność samochodu oblicza się jako 
różnicę pomiędzy technicznie 
dopuszczalną maksymalną masę całkowitą 
zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 
2007/46/WE oraz masą samochodu.

Ładowność samochodu oblicza się jako 
różnicę pomiędzy technicznie 
dopuszczalną maksymalną masą całkowitą 
podaną w certyfikacie zgodności i 
określoną w sekcji 2.8 załącznika I do 
dyrektywy 2007/46/WE zgodnie z 
załącznikiem III do dyrektywy 
2007/46/WE oraz masą samochodu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu większej spójności z dyrektywą 2007/46/WE.

Poprawka 312
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część B – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Indywidualne poziomy emisji 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych

skreślony

Indywidualne poziomy emisji 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych określa się zgodnie z 
dyrektywą 2004/3/WE. W razie braku 
takich danych indywidualny poziom 
emisji pochodzących z pojazdu 
skompletowanego ustala się jako 
odpowiadający najwyższej wartości 
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indywidualnych poziomów emisji 
pochodzących ze wszystkich pojazdów 
skompletowanych będących pojazdami 
tego samego typu co pojazd 
nieskompletowany, na bazie którego 
powstał pojazd skompletowany, oraz 
zarejestrowanych w UE w tym samym 
roku podlegającym monitorowaniu, gdzie 
termin „typ pojazdu” określono zgodnie z 
art. 3 dyrektywy 2007/46/WE. W 
przypadku więcej niż trzech różnych 
wartości indywidualnych poziomów emisji 
pochodzących ze wszystkich pojazdów 
skompletowanych, uwzględnia się drugą z 
najwyższych wartości indywidualnych 
poziomów emisji.
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Uzasadnienie

Komisja Europejska zaleciła naniesienie poprawek do swojego pierwotnego wniosku, gdyż 
nie zawierał on realnego rozwiązania.

Poprawka 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2 – część B – punkt 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualne poziomy emisji 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych określa się zgodnie z 
dyrektywą 2004/3/WE. W razie braku 
takich danych indywidualny poziom 
emisji pochodzących z pojazdu 
skompletowanego ustala się jako 
odpowiadający najwyższej wartości 
indywidualnych poziomów emisji 
pochodzących ze wszystkich pojazdów 
skompletowanych będących pojazdami 
tego samego typu co pojazd 
nieskompletowany, na bazie którego 
powstał pojazd skompletowany, oraz 

W przypadku pojazdów budowanych 
wieloetapowo za cały pojazd odpowiada 
producent pojazdu skompletowanego. W 
celu ujęcia decydujących dla tej dyrektywy 
parametrów CO2 i masy referencyjnej 
pojazdów może okazać się konieczne, że 
producent pojazdu nieskompletowanego 
przejmuje w ramach tej dyrektywy 
odpowiedzialność za osiągnięcie wartości 
docelowych poziomów emisji CO2. W 
związku z tym nie można nakładać 
nadmiernych obciążeń na producenta 
pojazdu nieskompletowanego.
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zarejestrowanych w UE w tym samym 
roku podlegającym monitorowaniu, gdzie 
termin „typ pojazdu” określono zgodnie z 
art. 3 dyrektywy 2007/46/WE. W 
przypadku więcej niż trzech różnych 
wartości indywidualnych poziomów emisji 
pochodzących ze wszystkich pojazdów 
skompletowanych, uwzględnia się drugą z 
najwyższych wartości indywidualnych 
poziomów emisji.

Producent pojazdu skompletowanego 
przekazuje masę referencyjną pojazdu 
skompletowanego oraz - jeżeli jest znana -
wartość poziomu emisji CO2 pojazdu 
skompletowanego lub - w przypadku, gdy 
nie jest znana - homologowaną w 
odniesieniu do masy referencyjnej 
wartość poziomu CO2 pojazdu 
nieskompletowanego - stosownym 
organom monitorującym (producent 
pojazdu nieskompletowanego, Komisja, 
krajowe organy udzielające homologacji).
Komisja dokonuje do dnia 31 grudnia 
2011 r. niezbędnego dla tej procedury 
dostosowania dyrektywy 2007/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
września 2007 r. określającej ramowe 
przepisy dotyczące homologacji pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
części i odrębnych zespołów technicznych 
przeznaczonych dla takich pojazdów 
(dyrektywa ramowa)1. W celu zapewnienia 
ważności owej procedury, Komisja 
dokonuje w pierwszym roku 
kalendarzowym po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy walidacji i, w 
stosownym przypadku, dostosowania tej 
procedury. Dopiero po wejściu w życie 
tego dostosowania pojazdy budowane 
wieloetapowo mogą być w pełni 
uwzględniane przy osiąganiu docelowych 
wartości poziomu emisji.
Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

Or. de



PE442.834v01-00 94/94 AM\817674PL.doc

PL

Uzasadnienie

Przedłożony przez Komisję wniosek nie uwzględnia wymogów dotyczących homologacji 
pojazdów nieskompletowanych oraz istniejących stosunków handlowych pomiędzy 
producentami pojazdów nieskompletowanych i producentami pojazdów skompletowanych.
Odpowiednie włączenie do rozporządzenia wartości CO2 i masy referencyjnej pojazdów 
nieskompletowanych/skompletowanych nie może prowadzić do nadmiernych obciążeń 
producentów nieskompletowanych pojazdów.


