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Poprawka 12
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 
określającego normy emisji dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych w 
ramach zintegrowanego podejścia Unii na 
rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych zobowiązuje 
Komisję, z zastrzeżeniem potwierdzenia 
jego wykonalności, do dokonania 
przeglądu warunków osiągnięcia do roku 
2020, docelowego poziomu 147g/km, w 
tym wzoru w załączniku I oraz odstępstw 
w art. 11. Wymaga się, by wniosek w 
sprawie zmiany rozporządzenia był 
możliwie najbardziej neutralny z punktu 
widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.

(1) Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 
określającego normy emisji dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych w 
ramach zintegrowanego podejścia Unii na 
rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych zobowiązuje 
Komisję, z zastrzeżeniem potwierdzenia 
jego wykonalności, do dokonania 
przeglądu warunków osiągnięcia do roku 
2020, docelowego poziomu 128 g/km, w 
tym wzoru w załączniku I oraz odstępstw 
w art. 11. W świetle postępu 
technologicznego należy przyjąć 
ambitniejszy poziom docelowy w 
wysokości 128 g/km na 2020 r. Ponadto 
docelowy poziom 128 g/km byłby zgodny z 
redukcją emisji CO2 o 27%, jaką planuje 
się osiągnąć w przypadku nowych 
samochodów osobowych zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. określającym 
normy emisji dla nowych samochodów 
osobowych w ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych1. Wymaga się, by 
wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia 
był możliwie najbardziej neutralny z 
punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.

________________
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie poziomu 
docelowego na 2015 r. o 16% w przypadku lekkich pojazdów dostawczych. W przypadku 
samochodów osobowych poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie o 27%. Docelowy 
poziom dla lekkich pojazdów dostawczych powinien wynosić 128 g CO2/km, aby zastosować 
tak samo ambitne podejście bez względu na rodzaj pojazdu.

Poprawka 13
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Lekkie pojazdy dostawcze to jedno z 
najszybciej rozwijających się źródeł emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących z 
transportu. Od 1995 r. do 2010 r. wzrosły 
one o 26% i obecnie stanowią 8% emisji z 
transportu drogowego. Należy ustanowić 
dalszy docelowy poziom 85 g/km w 
2025 r., aby zapewnić przewidywalne 
ramy polityki dla producentów pojazdów 
w ramach niezbędnej dalszej poprawy 
efektywności paliwowej pojazdów po 
2020 r. oraz zgodnie z obniżeniem 
emisyjności sektora transportu w ramach 
unijnych celów ochrony klimatu.

Or. en

Poprawka 14
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W rozporządzeniu (UE) nr 510/2011 
ustanawia się normy emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych.
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Ponieważ istnieje bezpośredni związek 
między emisją CO2 a zużyciem paliwa, to 
rozporządzenie niesie istotne skutki dla 
użytkowników lekkich pojazdów 
dostawczych, którymi często są małe 
przedsiębiorstwa i parki samochodowe.
Biorąc pod uwagę obciążenie wynikające 
ze wzrostu kosztów paliwa, normy 
określone w tym rozporządzeniu służą 
również opłacalnemu obniżeniu zużycia i 
kosztów paliwa dla właścicieli lekkich 
pojazdów dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba dążyć do zmniejszenia emisji CO2 i zużycia paliwa. Ponieważ paliwo stanowi coraz 
istotniejszy element kosztów działalności gospodarczej, zwykle sięgający jednej trzeciej 
kosztów własności i kosztów operacyjnych, w przedmiotowym rozporządzeniu słusznie dąży 
się do minimalizacji zużycia paliwa w sposób racjonalny pod względem kosztów.

Poprawka 15
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147 g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 128 g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.



PE506.129v01-00 6/61 AM\928481PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie poziomu 
docelowego na 2015 r. o 16% w przypadku lekkich pojazdów dostawczych. W przypadku 
samochodów osobowych poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie o 27%. Docelowy 
poziom dla lekkich pojazdów dostawczych powinien wynosić 128 g CO2/km, aby zastosować 
tak samo ambitne podejście bez względu na rodzaj pojazdu.

Poprawka 16
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147 g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem na 2020 r. emisje CO2 powinny 
być w dalszym ciągu mierzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie homologacji 
typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów i zgodnie 
ze środkami wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi. Z badań 
przeprowadzonych przez Komisję wynika 
jednak, że procedury badania stosowane 
do pomiaru emisji CO2 na podstawie tego 
rozporządzenia nie zapobiegły większemu 
wykorzystaniu przez producentów 
możliwości elastyczności, które 
spowodowały rzekome redukcje emisji 
CO2 niewynikające z ulepszeń 
technologicznych i niemożliwe do 
osiągnięcia w faktycznym ruchu 
drogowym. W związku z tym w trybie 
pilnym należy dokonać przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w celu 
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zapewnienia takiej sytuacji, w której 
procedury badania odpowiednio 
odzwierciedlałyby rzeczywiste emisje CO2
z pojazdów. Ten przegląd powinien 
dotyczyć między innymi elastyczności 
wynikającej ze stosowania domyślnych 
poziomów obciążenia oraz wyższego progu 
ustawień bezwładności.

Or. en

Poprawka 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147 g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147 g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi. Badania 
przeprowadzone przez Komisję wykazały 
jednak, że procedury testowe 
wykorzystywane do mierzenia emisji CO2
na podstawie przedmiotowego 
rozporządzenia nie zapobiegły częstszemu 
stosowaniu elastycznych rozwiązań przez 
producentów, co przyczyniło się do 
rzekomego obniżenia emisji CO2, które 
nie jest spowodowane ulepszeniami 
technologicznymi i nie może zostać 
osiągnięte w warunkach rzeczywistej jazdy 
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na drodze. Z tego względu należy pilnie 
zmienić rozporządzenie (WE) nr 715/2007 
i nowy europejski cykl jazdy, najpóźniej 
do końca 2014 r., aby zagwarantować 
odpowiednie odzwierciedlenie w 
procedurze badania emisji CO2
powstających w warunkach rzeczywistej 
jazdy na drodze. W kolejnym kroku należy 
- możliwie jak najszybciej po jej 
ukończeniu - włączyć do prawodawstwa 
unijnego światową procedurę badań 
lekkich pojazdów dostawczych (WLTP), 
obecnie opracowywaną w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Komisja powinna jednak rozważyć 
potrzebę uzupełnienia światowej 
procedury badań lekkich pojazdów 
dostawczych o dodatkowe przepisy przy 
włączaniu jej do prawodawstwa unijnego 
w celu zapewnienia, że procedury testowe 
odpowiednio odzwierciedlają emisje 
generowane w warunkach rzeczywistej 
jazdy na drodze.

Or. de

Uzasadnienie

Użytkownicy powinni móc zdać się na uznane wielkości zużycia. Obowiązujący cykl badania 
oferuje szerokie spektrum elastyczności, ale nie odpowiada warunkom realnym. WLTP 
przyniesie usprawnienia, ale potrzeba jeszcze trochę czasu na jej ukończenie. Z tego względu 
należy przede wszystkim dostosować NEDC przed wprowadzeniem WLTP. Ponadto należy 
rozważyć uzupełnienie WLTP za pomocą przepisów UE, ponieważ cykl globalny nie jest w 
stanie w pełni odzwierciedlić sytuacji w UE.

Poprawka 18
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Większość gałęzi przemysłu w Unii 
Europejskiej poczyniła ogromne wysiłki 
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na rzecz zmniejszenia emisji CO2 i 
zwiększenia efektywności. Producenci 
lekkich pojazdów dostawczych również 
muszą zwiększyć swoją efektywność, aby 
zrealizować ambitne europejskie cele 
ochrony klimatu.

Or. en

Poprawka 19
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Ambitniejsze cele w zakresie 
ograniczania emisji CO2 są osiągalne, ale 
producenci potrzebują ustanowionych w 
prawie wytycznych, aby móc inwestować 
w technologie ochrony środowiska i 
oszczędzania paliwa bez potrzeby godzenia 
się na utratę konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 20
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
128 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
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510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147 g 
CO2/km.

510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 128 g 
CO2/km.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie poziomu 
docelowego na 2015 r. o 16% w przypadku lekkich pojazdów dostawczych. W przypadku 
samochodów osobowych poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie o 27%. Docelowy 
poziom dla lekkich pojazdów dostawczych powinien wynosić 128 g CO2/km, aby zastosować 
tak samo ambitne podejście bez względu na rodzaj pojazdu.

Poprawka 21
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147g 
CO2/km.

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Z analizy 
technicznej wynika, że osiągnięcie 
bardziej rygorystycznego docelowego 
poziomu emisji byłoby technologicznie 
wykonalne i oszczędne. Co za tym idzie, 
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na 2020 r. należy wyznaczyć docelowy 
poziom emisji wynoszący 110 g CO2/km.

Or. en

Uzasadnienie

W momencie przyjęcia rozporządzenia koszty osiągnięcia docelowego poziomu emisji CO2 
wynoszącego 147 g/km szacowano na kwotę od 2000 do 8800 EUR. W badaniu z 2012 r., 
które stanowi podstawę przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków wniosku 
zmieniającego, oszacowano jednak, że dodatkowy koszt osiągnięcia docelowego poziomu 
emisji 147 g CO2/km wyniesie jedynie około 450 EUR. Z badania TNO z 2012 r. wynika, że 
docelowy poziom emisji CO2 wynoszący 110 g/km dla pojazdów dostawczych jest 
technologicznie osiągalny, a dodatkowy koszt zwróciłby się w ciągu mniej niż 4 lat.

Poprawka 22
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147g 
CO2/km.

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, osiągnięcie ambitniejszego 
docelowego poziomu emisji w 2020 r. jest 
wykonalne i racjonalne pod względem 
kosztów.

Or. en
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Uzasadnienie

Opracowana przez Komisję ocena skutków pokazuje, że zaproponowany na 2020 r. docelowy 
poziom 147 g jest niedostatecznie ambitny, zwłaszcza w porównaniu z poziomem docelowym 
dla samochodów osobowych. Ambitniejszy docelowy poziom emisji byłby technicznie 
wykonalny i pozwoliłby na oszczędzenie pieniędzy kierowców.

Poprawka 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147g 
CO2/km.

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Bardziej 
rygorystyczny docelowy poziom emisji jest 
zarówno wykonalny, jak i racjonalny pod 
względem kosztów. Co za tym idzie, na 
2020 r. należy wyznaczyć docelowy 
poziom emisji wynoszący 128 g CO2/km.

Or. en

Poprawka 24
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147g 
CO2/km.

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Z tego 
względu należy zmienić docelowy poziom 
emisji na 2020 r. na 135 g CO2/km, jak 
pierwotnie proponowała Komisja w swoim 
wniosku z 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

W procedurze 2009/0173 Komisja proponowała docelowy poziom emisji wynoszący 135 g 
CO2/km dla nowych lekkich pojazdów dostawczych. Uwzględniając postęp, jaki od tego czasu 
osiągnięto w dziedzinie budowy silników, wyraźnie widać, że to całkowicie racjonalny cel, a 
jego osiągnięcie zmniejszy koszty prawie każdego użytkownika prowadzącego działalność 
gospodarczą w Europie.

Poprawka 25
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
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niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 
osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147g 
CO2/km.

niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Bardziej 
wiążący docelowy poziom emisji, 
równorzędny z tym, który ustalono w 
rozporządzeniu (WE) nr 443/2009, jest 
osiągalny i bardziej opłacalny. W związku 
z tym należy określić docelowy poziom 
emisji do osiągnięcia do 2020 r. na 
poziomie wynoszącym 118 g CO2/km.

Or. fr

Uzasadnienie

Równorzędny docelowy poziom emisji wynoszący 95 g CO2/km w przypadku nowych 
samochodów osobowych i 118 g CO2/km – w przypadku lekkich pojazdów dostawczych.

Poprawka 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Co za tym 
idzie, potwierdzona została wykonalność 

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Bardziej 
rygorystyczny docelowy poziom emisji jest 
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osiągnięcia do 2020 r. docelowego 
poziomu emisji wynoszącego 147g 
CO2/km.

zarówno wykonalny, jak i racjonalny pod 
względem kosztów. Co za tym idzie, na 
2020 r. należy wyznaczyć docelowy 
poziom emisji wynoszący 125 g CO2/km.

Or. en

Poprawka 27
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W przemyśle motoryzacyjnym 
funkcjonują długie cykle planowania, 
dlatego należy z odpowiednim 
wyprzedzeniem informować o przyszłych 
celach. Ustanowienie docelowego 
poziomu 95 g/km w 2025 r. w 
rozporządzeniu (UE) nr 510/2011 
gwarantuje pewność planowania i 
zapewnia kontynuację wysiłków na rzecz 
poprawy efektywności paliwowej nowych 
lekkich pojazdów dostawczych w okresie 
po 2020 r.

Or. en

Poprawka 28
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Biorąc pod uwagę wysokie koszty 
badawczo-rozwojowe oraz jednostkowe 
koszty produkcji wczesnych generacji 
pojazdów ultraniskoemisyjnych, należy 
przyspieszać i ułatwiać wprowadzanie ich 
na rynek Unii na początkowym etapie ich 
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sprzedaży poprzez zaliczanie pojazdów 
elektrycznych i pojazdów z ogniwami 
wodorowymi do 2025 r. jako pojazdów 
bezemisyjnych. Chociaż stosowanie 
niektórych paliw alternatywnych może 
przynieść istotne ograniczenie emisji CO2
w perspektywie cyklu życia, to jednak 
zauważono, że emisje CO2 związane z 
wytwarzaniem tych paliw alternatywnych 
mogą być wyższe niż w przypadku paliw 
konwencjonalnych. Z tego względu 
Komisja powinna wprowadzić wskaźniki 
uwzględniające emisję gazów 
cieplarnianych w procesie produkcyjnym 
na okres po 2025 r.

Or. en

Poprawka 29
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
wynikający z konieczności zapewnienia 
zgodności z docelowymi indywidualnymi 
poziomami emisji określonymi na 
podstawie użyteczności pojazdu, wysokie 
obciążenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niż 500 nowych lekkich pojazdów 
dostawczych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
wynikający z konieczności zapewnienia 
zgodności z docelowymi indywidualnymi 
poziomami emisji określonymi na 
podstawie użyteczności pojazdu, wysokie 
obciążenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niż 700 nowych lekkich pojazdów 
dostawczych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Zastosowanie derogacji „de minimis” dla małych producentów, rejestrujących mniej niż 700 
pojazdów rocznie (0,1% sprzedaży w UE i jeszcze mniejszy udział w liczbie przebytych 
kilometrów), zmniejszy obciążenia administracyjne dla kwalifikujących się małych 
przedsiębiorstw nawet o 25 000 EUR do 2020 r., bez osłabiania korzyści dla ochrony 
środowiska wynikających z pozostania w zakresie rozporządzenia.

Poprawka 30
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Należy zauważyć, że wzrastające 
koszty paliwa stają się istotnym 
problemem dla przedsiębiorstw w Unii, 
Unia importuje większość ropy naftowej 
zużywanej w sektorze transportu, a 
zmniejszenie zużycia paliwa pomoże 
zarówno przedsiębiorstwom, jak i Unii 
poprzez zmniejszenie zależności od ropy 
naftowej.

Or. en

Poprawka 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zgodnie z inicjatywą przewodnią na 
rzecz zasobooszczędnej Europy oraz dla 
ciągłego stymulowania dalszego 
ograniczania emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych, stabilny docelowy 
poziom 105 g/km w 2025 r. zapewniłby 
kontynuację wysiłków na rzecz poprawy 
efektywności paliwowej w nowych lekkich 
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pojazdach dostawczych po 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy poziom docelowy na 2025 r. zagwarantuje producentom długofalową 
pewność planowania.

Poprawka 32
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie niezbędnej 
wielkości redukcji, zgodnie z unijnymi 
długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i skutkami dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach. 
Z tego powodu pożądane jest, aby aspekty 
te zostały poddane przeglądowi, aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie oraz, w 
stosownych przypadkach, by przedstawić 
propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r.

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie może
zostać zmienione w odniesieniu do okresu 
po 2020 r. Wskazówki te powinny być 
oparte na ocenie niezbędnej wielkości 
redukcji i jej skutków dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach. 
Z tego powodu pożądane jest, aby aspekty 
te zostały poddane przeglądowi i aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie oraz, w 
stosownych przypadkach, by przedstawić 
propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r. Warunkiem określenia 
długoterminowych unijnych celów 
redukcyjnych jest zawarcie globalnego 
porozumienia w sprawie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. pl

Poprawka 33
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie niezbędnej 
wielkości redukcji, zgodnie z unijnymi 
długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i skutkami dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach. 
Z tego powodu pożądane jest, aby aspekty 
te zostały poddane przeglądowi, aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie oraz, w 
stosownych przypadkach, by przedstawić 
propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r.

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie niezbędnej 
wielkości redukcji, zgodnie z unijnymi 
długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i skutkami dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach. 
Przy ocenie tempa ograniczania emisji 
należy wziąć pod uwagę innowacyjne 
technologie lub innowacyjne pakiety 
technologiczne. Z tego powodu pożądane 
jest, aby aspekty te zostały poddane 
przeglądowi, aby Komisja sporządziła 
sprawozdanie oraz, w stosownych 
przypadkach, by przedstawić propozycje 
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r.

Or. pt

Poprawka 34
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie niezbędnej 
wielkości redukcji, zgodnie z unijnymi 

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie niezbędnej 
wielkości redukcji, zgodnie z unijnymi 
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długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i skutkami dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach. 
Z tego powodu pożądane jest, aby aspekty 
te zostały poddane przeglądowi, aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie oraz, w 
stosownych przypadkach, by przedstawić 
propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r.

długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i skutkami dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach.

Or. fr

Poprawka 35
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie niezbędnej 
wielkości redukcji, zgodnie z unijnymi 
długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i skutkami dla rozwoju 
oszczędnych technologii ograniczania 
emisji CO2 stosowanych w samochodach. 
Z tego powodu pożądane jest, aby aspekty 
te zostały poddane przeglądowi, aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie oraz, w 
stosownych przypadkach, by przedstawić 
propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r.

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak niniejsze rozporządzenie 
powinno zostać zmienione w odniesieniu 
do okresu po 2020 r. Wskazówki te 
powinny być oparte na ocenie kosztów
rozwoju oszczędnych technologii 
ograniczania emisji CO2 stosowanych w 
samochodach. Z tego powodu pożądane 
jest, aby aspekty te zostały poddane 
przeglądowi, aby Komisja sporządziła 
sprawozdanie oraz, w stosownych 
przypadkach, by przedstawić propozycje 
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r.

Or. pl

Poprawka 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Gospodarka europejska będzie w 
dalszym ciągu narażona na poważne 
zagrożenia związane z cenami energii.
Biorąc pod uwagę, że producenci 
potrzebują długich ram czasowych na 
badania i rozwój, należy ustalić w 
niniejszym rozporządzeniu poziom 
docelowy na 2025 r. Wprowadzenie 
docelowego poziomu wynoszącego 
100 g/km w 2025 r. jest sposobem na 
zapewnienie dalszej poprawy efektywności 
paliwowej nowych lekkich pojazdów 
dostawczych po 2020 r.

Or. en

Poprawka 37
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zwiększyć konkurencyjność 
europejskiego przemysłu 
motoryzacyjnego, należy stosować systemy 
zachęt, takich jak uwzględnianie 
innowacji ekologicznych oraz 
przyznawanie superjednostek. Komisja 
Europejska powinna w każdym roku 
obliczać, w jakim stopniu ogólne 
stosowanie superjednostek osłabia poziom 
docelowy, a jeżeli to osłabienie przekracza 
2 gramy, powinna przywrócić mnożniki 
superjednostek wynoszące 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wysokie koszty B&R, surowców i produkcji związane z rozwojem pojazdów 
o ultraniskiej emisji dwutlenku węgla, dodatkowe zachęty są potrzebne do tego, aby skłonić 
producentów do rozpoczęcia dostarczania pojazdów ultraniskoemisyjnych wcześniej niż 
uczyniliby to w innym przypadku. Superjednostki spełniają tę rolę, ale również mogłyby 
osłabić docelowe poziomy emisji. Dlatego należy uniknąć kumulatywnego osłabienia poziomu 
docelowego na 2020 r., aby zabezpieczyć ogólny wpływ jednostek na środowisko naturalne.

Poprawka 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Gospodarka europejska będzie w 
dalszym ciągu narażona na poważne 
zagrożenia związane z cenami energii.
Biorąc pod uwagę, że producenci 
potrzebują długich ram czasowych na 
badania i rozwój, należy ustalić w 
niniejszym rozporządzeniu poziom 
docelowy na 2025 r. Wprowadzenie 
docelowego poziomu wynoszącego co 
najmniej 100 g/km w 2025 r. jest 
sposobem na zapewnienie dalszej poprawy 
efektywności paliwowej nowych lekkich 
pojazdów dostawczych po 2020 r.

Or. en

Poprawka 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 
wykorzystanie jako parametru 

(9) Komisja powinna dalej badać 
dostępność danych o innych oprócz masy 
parametrach użytkowych i ich 
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użyteczności we wzorze podanym w 
załączniku I. Dane te są dostępne i ich 
ewentualne zastosowanie zostało ocenione 
w ocenie skutków. Na podstawie tej oceny 
stwierdzono, że parametrem użyteczności 
stosowanym we wzorze na 2020 r. 
powinna być masa.

wykorzystaniu jako parametru 
użyteczności we wzorze podanym w 
załączniku I.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie innych parametrów użyteczności oprócz masy pozwoliłoby na odwrócenie 
tendencji, w której pojazdy stają się coraz cięższe, i na wspieranie lekkich konstrukcji, do 
których obecnie w żaden sposób się nie zachęca.

Poprawka 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Po 
zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Cykl 
testowy trzeba jednak możliwie jak 
najszybciej po jego ukończeniu włączyć do 
prawodawstwa Unii. Komisja powinna 
rozważyć potrzebę uzupełnienia światowej 
procedury badań lekkich pojazdów 
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dostawczych o dodatkowe przepisy przy 
włączaniu jej do prawodawstwa unijnego 
w celu zapewnienia, że procedury testowe 
odpowiednio odzwierciedlają emisje 
generowane w warunkach rzeczywistej 
jazdy na drodze. Po zmianie procedur 
badania wartości graniczne określone w 
załączniku I powinny zostać dostosowane 
w celu zapewnienia porównywalnych 
ograniczeń dla producentów i klas 
pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

Użytkownicy powinni móc zdać się na uznane wielkości zużycia. Obowiązujący cykl badania 
oferuje szerokie spektrum elastyczności, ale nie odpowiada warunkom realnym. WLTP 
przyniesie usprawnienia, ale potrzeba jeszcze trochę czasu na jej ukończenie. Przy włączaniu 
WLTP do prawodawstwa UE należy ją uzupełnić za pomocą przepisów UE, ponieważ cykl 
globalny nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić sytuacji w UE.

Poprawka 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym oraz zważywszy, że istniejący cykl 
badania niewystarczająco odzwierciedla 
faktyczne emisje z samochodów i lekkich 
pojazdów dostawczych w ruchu 
drogowym, istotne znaczenie ma szybkie 
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rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Po 
zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

opracowanie ulepszonego cyklu badania.
Po zmianie obecnych procedur badania, 
określonych w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009, który 
ustanawia wartości dopuszczalne emisji na 
2020 r. mierzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, wartości graniczne określone 
w załączniku I powinny zostać 
dostosowane w celu zapewnienia 
porównywalnych ograniczeń dla 
producentów i klas pojazdów.

Or. en

Poprawka 42
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Po 
zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. W załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009 
ustanawia się wartości dopuszczalne emisji 
na 2020 r. mierzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008. Po zmianie procedur badania 
wartości graniczne określone w załączniku 
I powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów. 
Zmienione procedury badania powinny 
wejść w życie najpóźniej w dniu 1 stycznia 
2016 r.
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dla producentów i klas pojazdów.

Or. fr

Uzasadnienie

Dotychczasowe procedury badania nie odzwierciedlają odpowiednio rzeczywistych emisji 
CO2 z samochodów. Należy w związku z tym ustalić datę wprowadzenia nowych procedur 
badania.

Poprawka 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Planuje się, że w 2014 r. nowy 
europejski cykl jazdy (NECJ) zostanie 
zastąpiony przez nowy cykl testowy 
WLTP. Aby zagwarantować, że 
rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
przyniesie oczekiwane ograniczenie 
emisji, począwszy od 2016 r. należy 
zmienić procedurę badania na WLTP. Po 
wprowadzeniu w roku 2016 do celów 
niniejszego rozporządzenia procedury 
badań lekkich pojazdów dostawczych, 
wartości graniczne określone w 
załączniku I powinny zostać dostosowane 
w celu zapewnienia porównywalnych 
ograniczeń między cyklami testowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy cykl WLTP powinien zostać przyjęty począwszy od 2016 r., zastępując obecny cykl 
testowy NEDC.

Poprawka 44
Carl Schlyter



AM\928481PL.doc 27/61 PE506.129v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
pojazdów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji w 
postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i 
wynikającym z tego nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem rozszerzenie zakresu dyrektywy 
Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. 
na instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu 
do pewnych kategorii pojazdów 
silnikowych we Wspólnocie1, w celu 
włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.
_______________
1 Dz.U. L 57 z 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Poprawka 45
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
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w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

w Unii na poziomie 110 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi.

Or. en

Poprawka 46
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 120 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowana przez Komisję ocena skutków pokazuje, że zaproponowany na 2020 r. docelowy 
poziom 147 g jest niedostatecznie ambitny, zwłaszcza w porównaniu z poziomem docelowym 
dla samochodów osobowych. Ambitniejszy docelowy poziom emisji byłby technicznie 
wykonalny i pozwoliłby na oszczędzenie pieniędzy kierowców.

Poprawka 47
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 128 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie poziomu 
docelowego na 2015 r. o 16% w przypadku lekkich pojazdów dostawczych. W przypadku 
samochodów osobowych poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie o 27%. Docelowy 
poziom dla lekkich pojazdów dostawczych powinien wynosić 128 g CO2/km, aby zastosować 
tak samo ambitne podejście bez względu na rodzaj pojazdu.

Poprawka 48
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 118 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. fr
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Uzasadnienie

Równorzędny docelowy poziom emisji wynoszący 95 g CO2/km w przypadku nowych 
samochodów osobowych i 118 g CO2/km – w przypadku nowych lekkich pojazdów 
dostawczych.

Poprawka 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
715/2007 i jego przepisami wykonawczymi 
oraz technologiami innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007, załącznikami III i XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008, 
regulaminami ECE R83-06 i ECE R101, 
mającymi zastosowanie w dniu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wersja obowiązującego rozporządzenia Euro 6 (NECJ/regulaminy ECE R83 i R101) powinna 
zostać poddana aktualizacji, aby zagwarantować jednakowy poziom restrykcyjności 
ustalanych obecnie docelowych poziomów emisji, bez względu na przewidywane zmiany w 
samych procedurach i cyklach.

Poprawka 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 128 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Poprawka 51
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 135 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

W procedurze 2009/0173 Komisja proponowała docelowy poziom emisji wynoszący 135 g 
CO2/km dla nowych lekkich pojazdów dostawczych. Uwzględniając postęp, jaki od tego czasu 
osiągnięto w dziedzinie budowy silników, wyraźnie widać, że to całkowicie racjonalny cel, a 
jego osiągnięcie zmniejszy koszty prawie każdego użytkownika prowadzącego działalność 
gospodarczą w Europie.
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Poprawka 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 125 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Poprawka 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący co najmniej 100 g CO2/km, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 i środkami 
wykonawczymi do niego oraz z 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, obowiązujący od 2025 r.”.

Or. en
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Poprawka 54
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący 85 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i środkami wykonawczymi do 
niego oraz z załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008, 
obowiązujący od 2025 r.”.

Or. en

Poprawka 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący 105 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i środkami wykonawczymi do 
niego oraz z załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008, 
obowiązujący od 2025 r.”.
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Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy poziom docelowy na 2025 r. zagwarantuje producentom długofalową 
pewność planowania.

Poprawka 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący 100 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i środkami wykonawczymi do 
niego oraz z załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008, 
obowiązujący od 2025 r.”.

Or. en

Poprawka 57
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się następujący ustęp:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
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wynoszący 95 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i środkami wykonawczymi do 
niego oraz z załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008, 
obowiązujący od 2025 r.”.

Or. en

Uzasadnienie

W przemyśle motoryzacyjnym funkcjonują długie cykle planowania, dlatego należy z 
odpowiednim wyprzedzeniem informować o przyszłych celach. Ustanowienie docelowego 
poziomu 95 g/km w 2025 r. w rozporządzeniu (UE) nr 510/2011 gwarantuje pewność 
planowania i zapewnia kontynuację wysiłków na rzecz poprawy efektywności paliwowej 
nowych pojazdów dostawczych w okresie po 2020 r. 

Poprawka 58
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Począwszy od 2025 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
pojazdów dostawczych rejestrowanych w 
Unii na poziomie 90 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami wykonawczymi 
oraz załącznikiem XII do rozporządzenia 
(WE) nr 692/2008.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest ustalenie długoterminowych docelowych poziomów emisji dla przemysłu 
motoryzacyjnego, tak aby można było zapewnić odpowiedni poziom wiedzy na ich temat.
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Poprawka 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Począwszy od 2025 r. rozporządzenie 
określa docelowy poziom emisji w 
przedziale od 100 do 115 g CO2/km dla 
średniego poziomu emisji z nowych 
lekkich samochodów dostawczych, 
zgodnie z art. 13 ust. 1.”;

Or. de

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma określenie już na wczesnym etapie poziomów docelowych, aby 
zagwarantować przemysłowi pewność planowania. Z drugiej strony trudno już obecnie 
dokładnie przewidzieć, jaki poziom docelowy jest sensowny. Z tego względu rozsądnym 
rozwiązaniem jest wskazanie „korytarza”, w ramach którego na późniejszym etapie zostanie 
określony poziom docelowy. Zgodnie z wieloma analizami i dyskusjami specjalistów poziomy 
docelowe między 100 a 115 g CO2/km są realistyczne.

Poprawka 60
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Artykuł 4, art. 8 ust. 4 lit. b) i (c), art. 9 
oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i (c) nie mają 
zastosowania do producentów, którzy wraz 
ze wszystkimi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami są odpowiedzialni za 
mniej niż 500 nowych lekkich pojazdów 

4. Artykuł 4, art. 8 ust. 4 lit. b) i (c), art. 9 
oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i (c) nie mają 
zastosowania do producentów, którzy wraz 
ze wszystkimi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami są odpowiedzialni za 
mniej niż 700 nowych lekkich pojazdów 
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dostawczych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.”;

dostawczych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie derogacji „de minimis” dla małych producentów, rejestrujących mniej niż 700 
pojazdów rocznie (0,1% sprzedaży w UE i jeszcze mniejszy udział w liczbie przebytych 
kilometrów), zmniejszy obciążenia administracyjne dla kwalifikujących się małych 
przedsiębiorstw o nawet 25 000 EUR do 2020 r., bez osłabiania korzyści dla ochrony 
środowiska wynikających z pozostania w zakresie rozporządzenia.

Poprawka 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 5 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Superjednostki wygasają z dniem 1 
stycznia 2018 r.”;

Or. de

Uzasadnienie

Instrument, jakim są superjednostki, został ustanowiony na czas określony, aby przyspieszyć i 
ułatwić wdrażanie pojazdów „ultraniskoemisyjnych”. Dalsze utrzymywanie go byłoby 
sprzeczne z koncepcją ograniczenia czasowego, a ponadto osłabiałoby ogólny cel.

Poprawka 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki
Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km lub 50% 
wartości podanej jako jego docelowy 
indywidualny poziom emisji liczy się jako:
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2016 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze, 
począwszy od 2017 r.”.

Or. en

Uzasadnienie

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor.
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).
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Poprawka 63
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Skreśla się art. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki zmniejszają docelowy indywidualny poziom emisji producentów, ponieważ 
zapewniają uprawnienia do emisji w przypadku sprzedaży pojazdów emitujących mniej niż 50 
g CO2/km. Fakt, że w tym rozporządzeniu pojazdy elektryczne uznaje się obecnie za pojazdy 
bezemisyjne, już stanowi znaczną zachętę, ponieważ emisje CO2 na wszystkich etapach 
łańcucha paliwowego są znacznie wyższe niż 0 g CO2/km. Superjednostki dodatkowo 
zaburzają średni indywidualny poziom emisji CO2, co podważa integralność środowiskową.

Poprawka 64
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki
Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:
– 1 lekki pojazd dostawczy, począwszy od
2014 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki zmniejszają restrykcyjność rozporządzenia. Żadne elektryczne samochody 
dostawcze nie są zobowiązane do spełnienia poziomów docelowych na 2020 r., rozważanych 
dla lekkich pojazdów dostawczych na 2017 r. oraz na 2020 r. Z tego względu należy usunąć 
superjednostki z przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 65
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki
1. Obliczając średni indywidualny 
poziom emisji CO2, każdy nowy lekki 
samochód dostawczy o indywidualnym 
poziomie emisji CO2 poniżej 
50 g CO2/km liczy się jako:
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2016 r.,
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2017 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy, 
począwszy od 2018 r.
W okresie obowiązywania systemu 
superjednostek maksymalna liczba 
nowych lekkich samochodów 
dostawczych o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km, jaka 
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będzie brana pod uwagę w stosowaniu 
mnożników podanych w akapicie 
pierwszym, nie przekracza 25 000 
lekkich samochodów dostawczych na 
producenta.
2. Co roku do dnia 28 lutego, począwszy 
od roku wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, Komisja oblicza, czy 
całkowita liczba superjednostek wpływa 
na docelowy poziom emisji określony w 
art. 1. W razie osłabienia tego celu o 
ponad 2 g CO2/km, wartość mnożników 
określonych w art. 5 i ust. 1 niniejszego 
artykułu przywraca się do wartości 1 dla 
danego roku”.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wysokie koszty B&R, surowców i produkcji związane z rozwojem pojazdów 
o ultraniskiej emisji dwutlenku węgla, dodatkowe zachęty są potrzebne do tego, aby skłonić 
producentów do rozpoczęcia dostarczania pojazdów ultraniskoemisyjnych wcześniej niż 
uczyniliby to w innym przypadku. Superjednostki spełniłyby tę rolę, ale również mogłyby 
osłabić wyrażony w gramach docelowy poziom emisji na 2020 r. Dlatego należy uniknąć 
kumulatywnego osłabienia poziomu docelowego na 2020 r., aby zabezpieczyć ogólny wpływ 
jednostek na środowisko naturalne.

Poprawka 66
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki
Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
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emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km lub 50% 
wartości podanej jako jego docelowy 
indywidualny poziom emisji liczy się jako:
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2016 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze, 
począwszy od 2017 r.”.

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki to wydajny instrument wspierania technologii ograniczających emisje CO2.
Jednakże sytuacja rynkowa jest obecnie niepewna, należy zatem wprowadzić pewien stopień 
elastyczności.

Poprawka 67
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a
Urządzenia ograniczenia prędkości
Od dnia 1 stycznia 2014 r. i każdego 
kolejnego roku kalendarzowego każdy 
producent lekkich pojazdów dostawczych 
wyposaża produkowane przez siebie lekkie 
pojazdy dostawcze w urządzenia 
ograniczające prędkość do prędkości 
maksymalnej wynoszącej 120 km/h”.

Or. en
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Uzasadnienie

Urządzenia ograniczenia prędkości to niezwykle racjonalna pod względem kosztów metoda 
ograniczenia zużycia paliwa, która mogłaby pozwolić producentom zrealizować cele 
redukcyjne określone w przedmiotowym rozporządzeniu przy zdecydowanie niższym koszcie.

Poprawka 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a

Ograniczniki prędkości
Do 2015 r. wprowadza się urządzenia 
ograniczające prędkość, aby ograniczyć 
maksymalną prędkość nowo 
wyprodukowanych lekkich pojazdów 
dostawczych kategorii N1 do 100 km/h”.

Or. en

Poprawka 69
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a

Ograniczniki prędkości
Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. 
maksymalna prędkość nowych pojazdów 
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kategorii N1 jest ograniczona do 90 km/h 
za pomocą obowiązkowego montowania 
ograniczników prędkości”.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pojazdy ciężarowe w UE mają ograniczoną prędkość. Zwolnienie samochodów 
dostawczych z ograniczeń prędkości prowadzi do nieuczciwej konkurencji między lekkimi 
pojazdami ciężarowymi a ciężkimi samochodami dostawczymi, powodującej zaburzenia 
społeczne oraz nadmierne emisje i zagrożenia na drogach.

Poprawka 70
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. W przypadkach, w których w wyniku 
weryfikacji zgodności produkcji państwo 
członkowskie zgodnie z art. 12 ust. 3 
dyrektywy 2007/46/WE ustali, że emisje 
CO2 w odniesieniu do pojazdu 
produkcyjnego odbiegają znacznie od typu 
podlegającego homologacji, informacje 
na temat tego odchylenia zostaną 
przekazane Komisji wraz ze 
szczegółowymi danymi określonymi w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia.
Indywidualny poziom emisji CO2 dla typu 
pojazdu, dla którego ustalono odchylenia, 
zostanie dostosowany zgodnie z 
obliczeniem średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 w następnym roku 
kalendarzowym”.

Or. en



AM\928481PL.doc 45/61 PE506.129v01-00

PL

Poprawka 71
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 3 g CO2/km.”;

Or. fr

Poprawka 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu 
technologii innowacyjnych lub zestawu 
technologii innowacyjnych („innowacyjny 
pakiet technologiczny”). Całkowity 
udział tych technologii w zmniejszeniu 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji producenta nie może być wyższy 
niż 7 g CO2/km.
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Or. en

Poprawka 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W art. 12 ust. 2 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
takich technologii innowacyjnych lub 
innowacyjnego pakietu technologicznego.
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia. Takie szczegółowe 
przepisy muszą być zgodne z przepisami 
art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 443/2009 oraz oparte na 
następujących kryteriach dotyczących 
technologii innowacyjnych:”

Or. en

Poprawka 74
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 

Do dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja 
zakończy przegląd poziomu docelowego, o 
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warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

którym mowa w art. 1 ust. 3, aby określić:

– pod warunkiem potwierdzenia jego 
wykonalności na podstawie wyników 
zaktualizowanej oceny skutków, warunki 
osiągnięcia do 2025 r. długoterminowego 
docelowego poziomu 105 g CO2/km w 
sposób racjonalny pod względem kosztów, 
oraz
– aspekty wdrożenia tego poziomu 
docelowego, w tym opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
Na podstawie tego przeglądu i jego oceny 
skutków, obejmujących ogólną ocenę 
wpływu na przemysł motoryzacyjny i 
użytkowników lekkich pojazdów 
dostawczych, Komisja przedłoży wniosek 
zmieniający niniejsze rozporządzenie, 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, który będzie możliwie jak 
najbardziej neutralny dla konkurencji 
oraz sprawiedliwy społecznie i 
zrównoważony.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy poziom docelowy na 2025 r. zagwarantuje producentom długofalową 
pewność planowania.

Poprawka 75
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
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dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

przeprowadzi szczegółową analizę 
docelowego poziomu 85 g CO2/km na 
2025 r., w tym docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu upewnienia się, czy 
poziom docelowy jest właściwy lub czy w 
świetle korzystania z nowych technologii 
niskoemisyjnych i ich rozpowszechniania 
lub zmiany celów polityki ochrony klimatu 
uzasadniony jest niższy poziom docelowy. 
W ramach tej analizy Komisja 
zaprezentuje parametr użyteczności w celu 
rozróżnienia docelowych indywidualnych 
poziomów emisji oraz może, w razie 
potrzeby, przedstawić wnioski służące 
zastąpieniu masy za pomocą innego, 
właściwszego parametru użyteczności.

Or. en

Poprawka 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r. Docelowe poziomy emisji 
na okres po 2020 r. ustala się z 
uwzględnieniem nowych procedur 
pomiaru emisji CO2, o których mowa w 
ust. 3. Te nowe procedury określa się i 
wdraża do dnia 31 grudnia 2014 r.

Or. en
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Poprawka 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r. Przedmiotowy przegląd 
służy określeniu na okres po 2025 r. 
docelowego poziomu przeciętnych emisji z 
parku nowych lekkich pojazdów 
dostawczych, mieszczącego się w 
przedziale między 100 g CO2/km a 115 g 
CO2/km. Na podstawie przeglądu, który 
będzie obejmował również ocenę skutków 
w odniesieniu do ewentualnych skutków 
dla przemysłu motoryzacyjnego i branży z 
nim powiązanych, Komisja w razie 
potrzeby złoży wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest racjonalny pod względem 
kosztów i możliwie najbardziej neutralny z 
punktu widzenia konkurencji oraz 
zapewnia osiągnięcie długoterminowych 
celów Unii Europejskiej w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu.

Or. de

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma określenie już na wczesnym etapie poziomów docelowych, aby 
zagwarantować przemysłowi pewność planowania. Z drugiej strony trudno już obecnie 
dokładnie przewidzieć, jaki poziom docelowy jest sensowny. Z tego względu rozsądnym 
rozwiązaniem jest wskazanie „korytarza”, w ramach którego na późniejszym etapie zostanie 
określony poziom docelowy. Zgodnie z wieloma analizami i dyskusjami specjalistów poziomy 
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docelowe między 100 a 115 g CO2/km są realistyczne.

Poprawka 78
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r., w dążeniu do osiągnięcia 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
90 g CO2/km w 2025 r.

Or. fr

Poprawka 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

Najwcześniej w 2017 r. i nie przed pełnym 
określeniem i wdrożeniem nowego cyklu 
badania i procedur badania oraz oceną 
pierwszych rezultatów, Komisja dokona 
przeglądu docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, warunków i innych 
aspektów niniejszego rozporządzenia w 
celu ustalenia docelowego poziomu emisji 
CO2 dla nowych lekkich pojazdów 
dostawczych na okres po 2020 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Data przedłożenia wniosku dotyczącego poziomów docelowych na okres po 2020 r. wydaje 
się przedwczesna, ponieważ nowy cykl badania nie zostanie w pełni uzgodniony, wraz z 
istotnymi procedurami. Przy proponowaniu nowych poziomów docelowych na okres po 
2020 r. należy również wziąć pod uwagę wdrożenie i wyniki programu korelacji, co nie będzie 
możliwe przed 2017 r. Propozycje dotyczące nowych poziomów docelowych na okres po 
2020 r. powinny opierać się na WLTP i właściwych procedurach. Ponadto trzeba ocenić i 
uwzględnić tempo wchodzenia pojazdów elektrycznych na rynek.

Poprawka 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r. Te poziomy docelowe 
powinny być spójne z długofalowymi 
unijnymi celami ochrony klimatu na 
2050 r. oraz powinny opierać się na 
założeniu jednakowego ambitnego 
podejścia w odniesieniu do samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów 
dostawczych.

Or. en

Poprawka 81
Carl Schlyter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b) – tiret minus pierwsze a (nowe)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dodaje się akapit pierwszy a w 
brzmieniu:
„W celu zapewnienia, że rzeczywisty 
poziom emisji jest odpowiednio 
odzwierciedlony, a mierzone wartości CO2
są ściśle porównywalne, zgodnie z art. 14 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
Komisja zapewnia, że w procedurze 
testowej elementy, które mają duży wpływ 
na mierzony poziom emisji CO2, są ściśle 
określone w celu uniemożliwienia 
wykorzystania elastycznych rozwiązań 
cyklu testów przez producentów”.

Or. en

Poprawka 82
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b – tiret minus pierwsze b (nowe)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dodaje się akapit pierwszy b w 
brzmieniu:
„Do celów weryfikacji, czy emisje CO2 z 
produkowanych pojazdów są zgodne z 
wartościami zatwierdzonego typu, 
zapewnia się uzyskanie wartości oporu 
aerodynamicznego i oporu toczenia 
pojazdu, którego produkcja podlega 
weryfikacji pod kątem zgodności”.

Or. en
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Poprawka 83
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b) – tiret pierwsze
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skreśla się akapit drugi; skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać przepis wyjaśniający, że od dnia rozpoczęcia stosowania zmienionej 
procedury pomiaru emisji CO2 technologie innowacyjne nie są już zatwierdzane.

Poprawka 84
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 120 + a × (M – M0)

Or. en

Uzasadnienie

Opracowana przez Komisję ocena skutków pokazuje, że zaproponowany na 2020 r. docelowy 
poziom 147 g jest niedostatecznie ambitny, zwłaszcza w porównaniu z poziomem docelowym 
dla samochodów osobowych. Ambitniejszy docelowy poziom emisji byłby technicznie 
wykonalny i pozwoliłby na oszczędzenie pieniędzy kierowców.

Poprawka 85
Carl Schlyter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 110 + a × (M – M0)

Or. en

Poprawka 86
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 128 + a × (M – M0)

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie poziomu 
docelowego na 2015 r. o 16% w przypadku lekkich pojazdów dostawczych. W przypadku 
samochodów osobowych poziom docelowy na 2020 r. oznacza zaostrzenie o 27%. Docelowy 
poziom dla lekkich pojazdów dostawczych powinien wynosić 128 g CO2/km, aby zastosować 
tak samo ambitne podejście bez względu na rodzaj pojazdu.

Poprawka 87
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Załącznik I – punkt 1 – litera c) – formuła
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 118 + a × (M – M0)

Or. fr

Uzasadnienie

Równorzędny docelowy poziom emisji wynoszący 95 g CO2/km w przypadku nowych 
samochodów osobowych i 118 g CO2/km – w przypadku nowych lekkich pojazdów 
dostawczych.

Poprawka 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c) – wzór

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 128 + a × (M – M0)

Or. en

Poprawka 89
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 135 + a × (M – M0)

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom 147 g CO2/km odbiera użytkownikom pojazdów 
dostawczych możliwość skorzystania ze znacznie poprawionego zużycia paliwa. Docelowy 
poziom 135 g CO2/km byłby bardziej efektywny paliwowo, w ten sposób zmniejszając koszty 
transportu ponoszone przez prawie każde przedsiębiorstwo w Europie.

Poprawka 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 125 + a × (M – M0)

Or. en

Poprawka 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
Indywidualny poziom emisji CO2 = 100 + 
a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
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a = *
(*odpowiednik nachylenia wynoszącego 
100%)”.

Or. en

Poprawka 92
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 90 + a × (M – M0)
gdzie
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = wartość równoważna 100% 
nachylenia.”.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest ustalenie ambitnych długoterminowych docelowych poziomów emisji dla 
przemysłu motoryzacyjnego.

Poprawka 93
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 105 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = odpowiednik nachylenia wynoszącego 
100%”;

Or. en

Poprawka 94
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:

„ca) od 2025 r.:
Indywidualny poziom emisji CO2 = 85 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = 0,093"
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Or. en

Poprawka 95
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
Orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 95 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = odpowiednik nachylenia wynoszącego 
100%”;

Or. en

Poprawka 96
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 92/6/EWG
Artykuły 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Zmiana dyrektywy 92/6/EWG
Do dyrektywy Rady 92/6/EWG1

wprowadzone są niniejsze zmiany ze 
skutkiem od ...*:
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a) Art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do celów niniejszej dyrektywy, „pojazd 
silnikowy” oznacza każdy pojazd o 
napędzie silnikowym objęty kategorią M2, 
M3, N1, N2 lub N3, przeznaczony do 
użytku na drodze i posiadający co 
najmniej cztery koła oraz o maksymalnej 
prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 
25 km/h.
Kategorie M2, M3, N1, N2 i N3 należy 
rozumieć zgodnie z definicją w załączniku 
II do dyrektywy 70/156/EWG2”.
b) W art. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Państwa członkowskie przedsiębiorą 
niezbędne środki w celu zapewnienia, aby 
pojazdy silnikowe kategorii N1 (klasa 2 i 
3), N2, M2 i M3, o których mowa w art. 1, 
były użytkowane na drogach tylko, jeśli są 
wyposażone w urządzenia ograniczające 
prędkość, ustawione w taki sposób, aby 
nie można było przekroczyć prędkości 100 
kilometrów na godzinę”.
____________
* Dz.U. proszę wstawić datę: jeden rok od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
1 Dz.U. L 57 z 2.3.1992, s. 27.
2 Dz.U. L 42 z 23.2.1970, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Prędkość pojazdów drogowych ma duży wpływ na ich zużycie paliwa i emisje CO2. Przy 
braku ograniczeń prędkości dla lekkich pojazdów dostawczych możliwe jest pojawienie się 
elementu konkurencji w postaci maksymalnej prędkości, co mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi i wynikającym z tego nieefektywnym działaniem w czasie 
eksploatacji przy niższych prędkościach. Za pośrednictwem przedmiotowej poprawki dołącza 
się kategorię N1 do zakresu dyrektywy Rady 92/6/EWG w sprawie montowania i 
zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów 
silnikowych we Wspólnocie.
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Poprawka 97
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie zostaje 
skonsolidowane z zastępowanym przez nie 
rozporządzeniem w miesiącu 
następującym po jego wejściu w życie.

Or. fr


