
AM\931181PL.doc PE506.077v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2012/0190(COD)

22.3.2013

POPRAWKI
18 - 177

Projekt sprawozdania
Thomas Ulmer
(PE500.598v03-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia 
warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych 
samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))



PE506.077v02-00 2/112 AM\931181PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\931181PL.doc 3/112 PE506.077v02-00

PL

Poprawka 18
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wprowadzenie dalszego docelowego 
poziomu emisji o wartości 50 g CO2/km na 
2025 r. przyczyni się do zapewnienia 
dalszego zwiększenia efektywności 
paliwowej samochodów osobowych po 
2020 r., zmniejszenia podatności 
gospodarki na skoki cenowe na rynku 
ropy naftowej oraz znacznego zwiększenia 
na rynku liczebności pojazdów o ultra 
niskich emisjach dwutlenku węgla, co z 
kolei ułatwi osiąganie celów 
wyznaczonych przez Komisję w „Planie 
działania prowadzącym do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r.”1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. niemiecki Bundestag wezwał rząd federalny do poparcia ambitnego 
stanowiska Unii zakładającego poziom 50 g/km w 2025 r., który mógłby ułatwić osiąganie 
bardziej ambitnych i naglących unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

Poprawka 19
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Należy ustanowić dalszy docelowy 
poziom o wartości 60 CO2 g/km na 2025 
r., aby zapewnić przewidywalne ramy 
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polityczne dla producentów samochodów 
w kontekście niezbędnego dalszego 
zwiększania efektywności paliwowej 
samochodów po 2020 r., zgodnie z 
obniżeniem emisyjności sektora 
transportu w ramach unijnych celów w 
zakresie ochrony klimatu.

Or. en

Poprawka 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dalszy rozwój globalnego rynku 
zaawansowanych technologii, mających 
na celu obniżenie zużycia paliwa w 
samochodach osobowych, jest zgodny z 
inicjatywą przewodnią „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” w 
ramach strategii „Europa 2020”, która 
wspiera przechodzenie na 
zasobooszczędną, niskoemisyjną 
gospodarkę w celu osiągnięcia trwałego 
wzrostu gospodarczego. Aby nadal 
pobudzać innowacyjność w tej dziedzinie, 
należy ustalić w niniejszym 
rozporządzeniu długoterminowy cel na 
rok 2025.

Or. en

Uzasadnienie

Szacuje się, że konieczność produkowania w UE pojazdów o niższym zużyciu paliwa 
doprowadzi do stworzenia 110 000 nowych miejsc pracy do 2030 r., zwłaszcza w sektorze 
chemicznym i elektronicznym (McKinsey). Docelowy poziom 70 g/km w 2025 r. zapewniłby 
kontynuację inwestycji w rozwój alternatywnych układów napędowych, tworząc w Europie 
nowe miejsca pracy w branżach związanych z zaawansowanymi technologiami.
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Poprawka 21
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Aby zapewnić sprawiedliwość i 
zrównoważoność społeczną, nie powinno 
się stosować od 2025 r. żadnego 
parametru użyteczności ani nachylenia.

Or. en

Uzasadnienie

Coraz większe rozpowszechnienie na rynku pojazdów o ultra niskich emisjach CO2 sprawi, że 
parametr użyteczności i nachylenie staną się niepotrzebne, gdyż producenci będą w stanie 
osiągnąć zerowy poziom emisji.

Poprawka 22
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać potencjalne szkody dla 
przemysłu wynikające ze zbyt późnego 
wprowadzenia celu na 2025 r., które 
mogłoby negatywnie wpłynąć na 
niezawodność planowania warunkującą 
osiągnięcie ambitnego celu na 2025 r.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci dążą do niezawodności w planowaniu, analizując potencjalną sytuację już wiele 
lat wcześniej. Wiedza na temat możliwej do osiągnięcia redukcji poziomów emisji CO2 jest 
powszechnie dostępna, toteż ustawodawca powinien zagwarantować opłacalność inwestycji w 
pojazdy niskoemisyjne.
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Poprawka 23
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 95 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 
pojazdów10 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 95 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 
pojazdów10 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 
zapewnienia takiej sytuacji, w której 
procedury badania odpowiednio 
odzwierciedlałyby rzeczywiste emisje CO2
z samochodów.

Or. en
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Poprawka 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 95 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[10] i zgodnie 
ze środkami wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 95 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[10] 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, co spowodowało 
rzekomą redukcję emisji CO2
niewynikającą z ulepszeń 
technologicznych i niemożliwą do 
osiągnięcia w faktycznym ruchu 
drogowym. W związku z tym w trybie 
pilnym należy dokonać przeglądu 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
i nowego europejskiego cyklu jezdnego, 
najpóźniej do końca 2014 r., w celu 
zapewnienia takiej sytuacji, w której 
procedury badania odpowiednio 
odzwierciedlałyby emisje CO2
w faktycznym ruchu drogowym. Następnie 
należy – jak najszybciej po jej ukończeniu 
– włączyć do prawodawstwa unijnego 
światową procedurę badań lekkich 
pojazdów dostawczych (WLTP), obecnie 
opracowywaną w ramach Europejskiej 
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Komisji Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. W trakcie 
włączania światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych do prawa 
unijnego Komisja powinna jednak 
rozważyć potrzebę uzupełnienia jej 
o dodatkowe przepisy w celu 
dopilnowania, by procedury badań 
odpowiednio odzwierciedlały poziom 
emisji w faktycznym ruchu drogowym.

Or. de

Uzasadnienie

Konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z uznanych wielkości zużycia.
Obowiązujący cykl badania oferuje szerokie spektrum elastyczności, ale nie odpowiada 
warunkom realnym. Procedura WLTP wprowadzi usprawnienia, jednak potrzeba jeszcze 
trochę czasu na jej ukończenie. Z tego względu przed wprowadzeniem WLTP należy przede 
wszystkim dostosować nowy europejski cykl jezdny. Ponadto należy rozważyć uzupełnienie 
WLTP przepisami UE, ponieważ w cyklu globalnym nie można w pełni odzwierciedlić sytuacji 
w UE.

Poprawka 25
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie Unii.
Producenci, których średnie indywidualne 
poziomy emisji CO2 przekraczają poziomy 
dopuszczalne na mocy niniejszego 
rozporządzenia, powinni uiścić opłatę 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji za 
każdy rok kalendarzowy, począwszy od 
2012 r. Wysokość opłaty powinna być 
dostosowywana w zależności od stopnia, 
w jakim producent nie przestrzega 
docelowego poziomu. Z czasem opłata 
powinna rosnąć. W celu zapewnienia 
odpowiedniej zachęty do podejmowania 
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działań na rzecz zmniejszenia 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych opłata powinna 
odzwierciedlać koszty technologiczne i 
prawdopodobne górne koszty krańcowe 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Wysokość opłaty z tytuły przekroczenia poziomu emisji powinna być określona na poziomie 
zapewniającym przestrzeganie postanowień rozporządzenia przez wszystkich producentów. W 
celu zapewnienia odpowiedniej zachęty do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z samochodów osobowych opłata powinna 
odzwierciedlać prawdopodobne górne koszty krańcowe dla poszczególnych producentów, 
oparte na kosztach technologii.

Poprawka 26
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Szacunkowe koszty osiągnięcia 
docelowego poziomu 95 g CO2/km w 2020 
r. są znacznie niższe aniżeli ich wstępne 
prognozy. Osiągnięcie takiego poziomu 
docelowego uznaje się za wykonalne, toteż 
rozpoczęcie stosowania niniejszego 
rozporządzenia nie wymaga żadnego 
okresu stopniowego wprowadzania.

Or. en

Uzasadnienie

Analiza zlecona przez Komisję Europejską wykazała, że osiągnięcie docelowego poziomu 95 
g jest możliwe w 2020 r., więc nie jest konieczne żadne stopniowe wprowadzanie.
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Poprawka 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Wysokie i stale wzrastające ceny 
paliw kopalnych, w szczególności ropy 
naftowej, stanowią zagrożenie dla 
ożywienia gospodarczego, bezpieczeństwa 
energetycznego oraz dostępności energii 
po przystępnej cenie w Europie. Kryzysy 
naftowe mogą prowadzić do głębokich 
recesji, spadku konkurencyjności i 
wzrostu bezrobocia. Z tego względu 
priorytetem jest zmniejszenie naszej 
zależności od ropy naftowej poprzez, 
między innymi, zwiększenie wydajności i 
trwałości nowych samochodów.

Or. it

Poprawka 28
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów 
o ultra niskich emisjach CO2, właściwym 
jest przyśpieszenie i ułatwienie, 
tymczasowo i w ograniczonym zakresie, 
początkowych etapów procesu ich 
wprowadzenia na rynek unijny.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki zmniejszają docelowy indywidualny poziom emisji producentów, ponieważ 
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zapewniają uprawnienia do emisji w przypadku sprzedaży pojazdów emitujących mniej niż 35 
g CO2/km. Fakt, że w tym rozporządzeniu pojazdy elektryczne uznaje się obecnie za pojazdy 
bezemisyjne, już stanowi znaczną zachętę, ponieważ emisje dwutlenku węgla na wszystkich 
etapach łańcucha paliwowego są znacznie wyższe niż 0 g CO2/km. Superjednostki dodatkowo 
zaburzają średni indywidualny poziom emisji CO2 i podważają integralność środowiskową 
przedmiotowego rozporządzenia. Przepisy te należy zatem uchylić.

Poprawka 29
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów 
o ultra niskich emisjach CO2, właściwym 
jest przyśpieszenie i ułatwienie, 
tymczasowo i w ograniczonym zakresie, 
początkowych etapów procesu ich 
wprowadzenia na rynek unijny.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Superjednostki mogą uniemożliwić osiągnięcie celu dotyczącego redukcji emisji CO2, w 
związku z czym należy je wyeliminować.

Poprawka 30
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów o 
ultra niskich emisjach CO2, właściwym jest 
przyśpieszenie i ułatwienie, tymczasowo i 
w ograniczonym zakresie, początkowych 

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów o 
ultra niskich emisjach CO2, właściwym jest 
przyśpieszenie i ułatwienie, tymczasowo i 
w ograniczonym zakresie, początkowych 
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etapów procesu ich wprowadzenia na 
rynek unijny.

etapów procesu ich wprowadzenia na 
rynek unijny poprzez rozliczanie takich 
pojazdów jako bezemisyjnych do 2025 r.

Or. en

Poprawka 31
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów 
o ultra niskich emisjach CO2, właściwym 
jest przyśpieszenie i ułatwienie, 
tymczasowo i w ograniczonym zakresie, 
początkowych etapów procesu ich 
wprowadzenia na rynek unijny.

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów 
o ultra niskich emisjach CO2, już teraz 
należy określić wartość graniczną na 
2025 r. w celu zapewnienia 
odpowiedniego procesu planowania.

Or. de

Uzasadnienie

Wielokrotne naliczenie stosowane do pojazdów o ultra niskich emisjach CO2 sprawia, że 
wartość graniczna na 2020 r. jest mniej rygorystyczna, i tym samym jest sprzeczne z celem 
przedmiotowego rozporządzenia. Wprowadzenie wartości granicznej na 2025 r. doprowadzi 
również do większego rozpowszechnienia na rynku pojazdów o ultra niskich emisjach CO2, 
natomiast nie będzie wiązało się z podważaniem wartości granicznej na rok 2020 i dlatego też 
– w odniesieniu do ułatwień w postaci superjednostek – jest rozwiązaniem preferowanym.

Poprawka 32
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Chociaż stosowanie niektórych paliw 
alternatywnych może przynieść istotne 
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ograniczenie emisji CO2 w perspektywie 
cyklu życia, to zauważono, że emisje CO2
związane z wytwarzaniem tych paliw 
alternatywnych mogą być wyższe, niż w 
przypadku paliw konwencjonalnych.
Emisje powstające podczas produkcji 
wszystkich pojazdów, w tym napędzanych 
paliwami alternatywnymi, powinny zatem 
zwiększać udział tych pojazdów w 
całkowitej wielkości generowanych emisji.
Z tego względu Komisja powinna 
wprowadzić wskaźniki uwzględniające 
emisję gazów cieplarnianych w procesie 
produkcyjnym na okres po 2025 r.

Or. en

Poprawka 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W celu przyspieszenia wprowadzenia 
na rynek pojazdów o ultra niskich 
emisjach CO2 bądź pojazdów 
elektrycznych konieczne jest rozwinięcie 
na terenie całej Unii Europejskiej 
odpowiedniej infrastruktury dla dostaw 
paliw alternatywnych i energii 
elektrycznej do pojazdów, w tym gęstej 
sieci punktów ładowania we wszystkich 
istotnych lokalizacjach, gdzie przez wiele 
godzin zaparkowanych jest wiele 
pojazdów elektrycznych, przykładowo na 
parkingach „Parkuj i Jedź”. Pojazdy 
elektryczne powinny być ładowane przede 
wszystkim energią elektryczną pochodzącą 
z nadwyżek generowanych przez energię 
wiatrową i słoneczną. Ponadto zaleca się 
wprowadzenie w całej Europie 
wymiennych tablic rejestracyjnych, tak 
aby elektryczne pojazdy służące do 
dojazdu do pracy były częściej 
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wykorzystywane na krótkich trasach.

Or. de

Uzasadnienie

Pojazdy elektryczne mają sens szczególnie wówczas, gdy są wykorzystywane jako magazyny 
nadwyżek energii elektrycznej generowanej z energii wiatrowej i słonecznej. W tym celu 
konieczne jest jednak stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Ponadto wymienne tablice 
rejestracyjne, wzorem Niemiec i Austrii, mogłyby stanowić dla osoby (codziennie) 
dojeżdżającej do pracy bodziec do zakupu małego pojazdu elektrycznego, natomiast na 
wyjazdy rodzinne nadal mógłby być wykorzystywany większy samochód.

Poprawka 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

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 samochodów 
osobowych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Sophie Auconie
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

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 samochodów 
osobowych 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 1000 nowych samochodów 
osobowych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. fr

Poprawka 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Procedura przyznawania odstępstw 
drobnym producentom powinna zostać 
uproszczona w celu dopuszczenia większej 
elastyczności w odniesieniu do terminów 
składania wniosków o odstępstwo przez 
producentów oraz wydawania decyzji w 
ich sprawie przez Komisję.

skreślony

Or. en
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Poprawka 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Procedura przyznawania odstępstw 
producentom niszowym powinna być 
kontynuowana w okresie do 2020 r. Aby 
jednak zapewnić, że wysiłek związany z 
redukcją emisji wymagany od 
producentów niszowych będzie 
odpowiadał obciążeniom dużych 
producentów, od 2020 r. powinien 
obowiązywać docelowy poziom emisji o 
45% niższy niż średnie indywidualne 
poziomy emisji producentów niszowych w 
2007 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Procedura przyznawania odstępstw 
producentom niszowym powinna być 
kontynuowana w okresie do 2020 r. Aby 
jednak zapewnić, że wysiłek związany z 
redukcją emisji wymagany od 
producentów niszowych będzie 
odpowiadał obciążeniom dużych 
producentów, od 2020 r. powinien 
obowiązywać docelowy poziom emisji o 
45% niższy niż średnie indywidualne 
poziomy emisji producentów niszowych w 
2007 r.

(6) Procedura przyznawania odstępstw 
producentom niszowym powinna być 
kontynuowana w okresie do 2020 r. Aby 
jednak zapewnić, że wysiłek związany z 
redukcją emisji wymagany od 
producentów niszowych będzie 
odpowiadał obciążeniom dużych 
producentów, od 2020 r. powinien 
obowiązywać docelowy poziom emisji o 
45% niższy niż średnie indywidualne 
poziomy emisji producentów niszowych w 
2007 r. Równoważne poziomy docelowe 
należy wyznaczyć na rok 2025.

Or. en
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Poprawka 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Uwzględniając konieczność 
zapewnienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu wystarczającej ilości 
czasu oraz zagwarantowania mu pewności 
planowania i inwestycji, należy określić w 
niniejszym rozporządzeniu orientacyjny 
docelowy poziom redukcji emisji CO2 do 
2025 r.

Or. en

Poprawka 40
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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 

(7) W celu 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 
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propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r.

propozycje docelowych poziomów emisji 
na okres po 2020 r. W sprawozdaniu 
Komisji należy uwzględnić emisje CO2 dla 
całego cyklu życia samochodów (w tym 
etapu produkcji i etapu po zakończeniu 
eksploatacji).

Or. it

Poprawka 41
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu 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, ocenie tendencji w zakresie emisji 
CO2, które ogółem wiążą się z trzema 
etapami cyklu życia samochodów 
osobowych obejmującymi produkcję, 
eksploatację i wycofanie z eksploatacji,
i skutkach 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.

Or. de
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Uzasadnienie

Zmniejszenie emisji wyłącznie na etapie eksploatacji samochodów osobowych mogłoby 
doprowadzić do zwiększenia oddziaływania na środowisko naturalne na etapach cyklu życia 
obejmujących produkcję i recykling. Należy zatem w przybliżeniu określić tendencje 
w zakresie emisji z samochodów osobowych podczas ich całego cyklu życia, aby w przypadku 
istotnego ogólnego zwiększenia emisji istniała możliwość odpowiednio wczesnego 
opracowania propozycji środków zaradczych.

Poprawka 42
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu 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 43
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest wyznaczenie nowego celu 
dotyczącego redukcji emisji CO2 w 
odniesieniu do okresu po 2020 r. Cel ten 
powinien być oparty 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.

Or. fr

Poprawka 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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. 

(7) W celu 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. 
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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.

Z tego powodu pożądane jest określenie w 
niniejszym rozporządzeniu poziomu 
docelowego na rok 2025 oraz aby Komisja 
sporządziła sprawozdanie dotyczące 
docelowych poziomów emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2030 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest przesłanie producentom samochodów wyraźnego sygnału politycznego 
dotyczącego konieczności dalszego ograniczania emisji oraz zagwarantowanie pewności 
planowania i inwestycji w branży motoryzacyjnej i produkcji części do pojazdów silnikowych.
Cykl życia produktu w przypadku samochodów osobowych wynosi około 5-7 lat, a dla 
samochodów dostawczych - ponad 10 lat (ACEA). Dlatego właśnie teraz należy uzgodnić 
poziom docelowy na rok 2025 oraz określić przedział czasowy, w którym nastąpi zmiana 
poziomu docelowego na rok 2030.

Poprawka 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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 

(7) W celu umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest określenie docelowego 
poziomu redukcji emisji CO2 w 
odniesieniu do okresu po 2020 r. Taki 
poziom docelowy powinien być oparty 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.
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na okres po 2020 r.

Or. en

Poprawka 46
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu 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, jak tylko 
określone zostaną nowe procedury 
badania i możliwe będzie lepsze 
wykorzystanie dokonującego się postępu 
technicznego. Komisja sporządzi wówczas
sprawozdanie oraz, w stosownych 
przypadkach, przedstawi propozycje 
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r.

Or. fr

Poprawka 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu 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. W sprawozdaniu 
należy wziąć pod uwagę emisję CO2 w 
trakcie całego cyklu życia samochodów (w 
tym w czasie produkcji i po wycofaniu z 
eksploatacji).

Or. en

Poprawka 48
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ekoinnowacje odgrywają ważną rolę 
w obniżaniu poziomu emisji 
pochodzących z nowych samochodów 
osobowych. Jednak obecny system zachęt 
do wprowadzania ekoinnowacji nie 
funkcjonuje prawidłowo głównie z 
powodu warunków określonych w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. 
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ustanawiającym procedurę zatwierdzania 
i poświadczania technologii 
innowacyjnych umożliwiających 
zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/20091.
Optymalizacja i uproszczenie całej 
procedury zatwierdzania innowacyjnych 
technologii jako ekoinnowacji wymaga 
wprowadzenia przez Komisję zmian do 
tego rozporządzenia.
____________________
1 Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 19.

Or. en

Poprawka 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ponieważ prawidłowa i rzetelna 
informacja o emisjach CO2 oraz zużyciu 
paliwa ma dla klientów kluczowe 
znaczenie przy podejmowaniu 
świadomych decyzji, należy zwrócić jak 
największą uwagę na oszacowanie tych 
parametrów. Obecnie rzeczywiste emisje z 
samochodów w ruchu drogowym znacznie 
różnią się od wartości określanych w 
obecnym cyklu testowym. Z tego względu 
należy pilnie opracować usprawniony cykl 
testowy.

Or. it

Poprawka 50
Mario Pirillo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Aby określić rzeczywiste 
indywidualne poziomy emisji CO2 z 
nowych samochodów i przybliżyć je do ich 
wartości rzeczywistej w zwykłych 
warunkach użytkowania, Komisja 
Europejska powinna podjąć starania 
prowadzące do możliwie najszybszego 
ukończenia prac nad nową światową 
procedurą badań lekkich pojazdów 
dostawczych tak, by przyjęto tę procedurę 
na szczeblu europejskim do końca 2014 r. 
i przystąpiono do jej wdrażania począwszy 
od stycznia 2017 r.

Or. it

Poprawka 51
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 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 

(8) 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 polega na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
która po jej opracowaniu powinna zostać 
włączona do prawodawstwa unijnego. 
Przy włączaniu jej do prawodawstwa 
unijnego Komisja powinna rozważyć 
potrzebę uzupełnienia światowej
procedury badań lekkich pojazdów 
dostawczych o dodatkowe przepisy, w 
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zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

szczególności dotyczące wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia, w celu 
zapewnienia, że procedury testowe 
odpowiednio odzwierciedlają emisje 
generowane w warunkach rzeczywistej 
jazdy na drodze. Do czasu opracowania 
procedury badań lekkich pojazdów 
dostawczych, 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.

Or. en

Poprawka 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 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 

(8) 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 



AM\931181PL.doc 27/112 PE506.077v02-00

PL

zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów. W 
związku z tym gdyby światowa procedura 
badań lekkich pojazdów dostawczych nie 
została przyjęta do końca 2014 r., Komisja 
Europejska powinna bezzwłocznie 
przystąpić do zmiany unijnych procedur 
pomiaru, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, aby 
odzwierciedlały rzeczywiste osiągi 
pojazdów w ruchu drogowym pod 
względem emisji CO2.

Or. it

Poprawka 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 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 

(8) 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, uwzględniając niedostatki obecnie 
stosowanego cyklu testowego, należy 
bezzwłocznie opracować nowy cykl 
testowy, który uwzględnia rzeczywiste 
emisje z pojazdów, wykluczając rozbieżne 
interpretacje i odchylenia w państwach 
członkowskich. Do czasu przyjęcia 
nowego cyklu testowego, w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009 
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zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

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.

Or. en

Poprawka 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 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.

(8) 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 (WLTP) 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. Aby 
zapewnić, że niniejsze rozporządzenie 
przyniesie oczekiwane ograniczenie 
emisji, począwszy od 1 stycznia 2016 r. 
należy zmienić procedurę badania na 
WLTP. Po wprowadzeniu WLTP w roku 
2016 do celów niniejszego rozporządzenia,
wartości graniczne określone w załączniku 
I powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń
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dla producentów i klas pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie wiadomo, że obecny cykl testowy nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych 
warunków jazdy. Prace nad nową procedurą WLTP są już zaawansowane, a ich zakończenie 
przewiduje się na 2014 r. Pozwoli to rozwiązać wiele problematycznych kwestii, które 
występują w obecnym cyklu testowym NEDC. Nowy cykl WLTP wraz z procedurami powinien 
zatem zostać przyjęty począwszy od 2016 r.

Poprawka 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 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.

(8) 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 jak najszybciej po 
jego ukończeniu włączyć do 
prawodawstwa Unii. Ponadto w trakcie 
włączania światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych do prawa 
unijnego Komisja powinna rozważyć 
potrzebę uzupełnienia jej o dodatkowe 
przepisy w celu dopilnowania, by 
procedury badań odpowiednio 
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odzwierciedlały poziom emisji 
w faktycznym ruchu drogowym. 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

Konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z uznanych wielkości zużycia.
Obowiązujący cykl badania oferuje szerokie spektrum elastyczności, ale nie odpowiada 
warunkom realnym. Procedura WLTP wprowadzi usprawnienia, jednak potrzeba jeszcze 
trochę czasu na jej ukończenie. Przy włączaniu WLTP do prawodawstwa UE należy ją 
uzupełnić przepisami UE, ponieważ w cyklu globalnym nie można w pełni odzwierciedlić 
sytuacji w UE.

Poprawka 56
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu zapewnienia odpowiedniej 
zachęty do wprowadzania usprawnień 
skutkujących zmniejszeniem
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych opłata z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji powinna 
odzwierciedlać koszty technologiczne i 
prawdopodobne górne koszty krańcowe 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 57
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Niektóre paliwa alternatywne 
umożliwiają istotne zmniejszenie emisji 
CO2, jednak obecnie uznaje się, że przy 
uwzględnieniu całego cyklu życia poziom 
emisji CO2 generowanych przez paliwa 
alternatywne może być wyższy niż poziom 
emisji CO2 przy wykorzystaniu paliw 
konwencjonalnych. Należy zatem 
uwzględnić emisje związane 
z wcześniejszym etapem produkcji energii 
przy wykorzystaniu paliw alternatywnych, 
ponieważ zwiększa się udział tych paliw 
w rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 443/2009 dotyczy jedynie spalin i wyziewów z pojazdów, natomiast nie 
dotyczy emisji powstających w wyniku produkcji energii elektrycznej lub wodoru, które 
napędzają tak zwane pojazdy bezemisyjne, chociaż rzeczywiste emisje z tych pojazdów mogą 
być wyraźnie wyższe. Aby dopilnować, by producenci wybierali takie systemy napędu, które 
umożliwiają osiągnięcie najniższego poziomu emisji ogółem, w przedmiotowym 
rozporządzeniu należy również uwzględnić wszelkie emisje wytworzone na wcześniejszych 
etapach, tak jak jest to powszechnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych.

Poprawka 58
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W „Planie działania prowadzącym do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.” zaleca się 
wyznaczenie docelowego poziomu 
redukcji emisji dla całego sektora
transportu w przedziale od 54% do 67%.
Aby zachęcić przemysł motoryzacyjny do 
dalszego obniżania emisji pochodzących z 
nowo zarejestrowanych pojazdów oraz aby 
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umożliwić porównanie różnorakich 
możliwości stosowania nowych mierników 
i parametrów, konieczne jest przyjęcie 
długofalowego podejścia do wyznaczania 
nowych poziomów docelowych na okres 
po 2020 r. Takie poziomy docelowe 
powinny wspierać na poziomie 
międzynarodowym wiodącą rolę Unii w 
produkcji pojazdów o niskiej emisji CO2, 
propagować badania i rozwój w tym 
obszarze oraz zwiększać akceptację 
pojazdów o niskiej emisji przez 
konsumentów i rynek, przy jednoczesnym 
zachowaniu przystępności cenowej i 
sprawiedliwości społecznej. Komisja 
powinna przedstawić szczegółowy 
harmonogram w celu analizy, omówienia 
i rozstrzygnięcia wszystkich 
problematycznych kwestii z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, aby określić 
poziom docelowy na okres po 2020 r. nie 
później niż w 2017 r., zapewniając w ten 
sposób przemysłowi niezbędny czas na 
dostosowanie się do tego poziomu
docelowego.

Or. en

Poprawka 59
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
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indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i 
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2, o której mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i 
powierzchni postojowej oraz regulacyjnej 
procedury kontrolnej służącej do pomiaru 
indywidualnych poziomów emisji CO2, o 
której mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 715/2007. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór 
w załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu 
i regulacyjnej procedury kontrolnej 
służącej do pomiaru indywidualnych 
poziomów emisji CO2, o której mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór 
w załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu, powierzchni 
postojowej („footprint”) i regulacyjnej 
procedury kontrolnej służącej do pomiaru 
indywidualnych poziomów emisji CO2, 
o której mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 715/2007. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
z ekspertami. Przygotowując i opracowując 
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akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

Wartości graniczne emisji CO2 powinny także uwzględniać użyteczność samochodu. Nie ma 
żadnego bezpośredniego związku między masą a użytecznością. Powierzchnia postojowa 
samochodu, czyli iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi, ma bliższe powiązanie z jego 
użytecznością. Również w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się powierzchnię postojową 
jako parametr użyteczności. Ponadto wykorzystanie powierzchni postojowej jako parametru 
użyteczności pozwoliłoby na odwrócenie tendencji polegającej na produkcji coraz cięższych 
samochodów oraz umożliwiłoby wspieranie lekkich konstrukcji.

Poprawka 61
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i 
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2, o której mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości powierzchni postojowej i 
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2, o której mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i opracowując akty 
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akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosowanych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności: jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów.

Poprawka 62
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2, o której mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy i powierzchni 
postojowej pojazdu oraz regulacyjnej 
procedury kontrolnej służącej do pomiaru 
indywidualnych poziomów emisji CO2, o 
której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
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akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. fr

Poprawka 63
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 
wykorzystanie jako parametru 
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. Niższe koszty i zalety 
zastosowania powierzchni postojowej jako 
parametru użyteczności powinny jednak 
zostać rozważone w przyszłym przeglądzie.

skreślony

Or. fr

Poprawka 64
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 
wykorzystanie jako parametru 
użyteczności we wzorze podanym w 

(14) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 
wykorzystanie jako parametru 
użyteczności we wzorze podanym w 
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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. Niższe koszty i zalety 
zastosowania powierzchni postojowej jako 
parametru użyteczności powinny jednak 
zostać rozważone w przyszłym przeglądzie.

załączniku I. Dane te są dostępne i ich 
ewentualne zastosowanie zostało ocenione 
w ocenie skutków. Dodatkowo, zwłaszcza 
przez wzgląd na niższe koszty, masa jako
parametr użyteczności powinna zostać
zastąpiona powierzchnią postojową.

Or. en

Poprawka 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja zbadała dostępność danych 
o powierzchni postojowej i ich 
wykorzystanie jako parametru 
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. Niższe koszty i zalety 
zastosowania powierzchni postojowej jako 
parametru użyteczności powinny jednak 
zostać rozważone w przyszłym przeglądzie.

(14) Komisja zbadała dostępność danych 
o powierzchni postojowej („footprint”) 
i ich wykorzystanie jako parametru 
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, gdyż producenci 
zaplanowali już swoje strategie 
zapewnienia zgodności do 2020 r. na 
podstawie kontynuacji obecnego 
parametru. Niższe koszty i zalety 
zastosowania powierzchni postojowej jako 
parametru użyteczności uzasadniałyby 
wykorzystanie jej jako parametru 
użyteczności począwszy od 2025 r. Z tego 
względu, dla zapewnienia płynnego 
przejścia w przyszłości z masy na 
powierzchnię postojową, słusznym 
krokiem jest wprowadzenie wzoru 
opartego na powierzchni postojowej, który 
mógłby być stosowany począwszy od 
2016 r. jako rozwiązanie alternatywne dla 
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wzoru opartego na masie.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie powierzchni postojowej pozwoliłoby na odwrócenie tendencji polegającej na 
produkcji coraz cięższych samochodów oraz umożliwiłoby wspieranie lekkich konstrukcji, do 
których obecnie w żaden sposób się nie zachęca.

Poprawka 66
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Komisja powinna rozważyć nowe 
warunki osiągnięcia długoterminowego 
poziomu docelowego, w szczególności 
nachylenie krzywej, parametr 
użyteczności oraz schemat przekroczenia 
poziomu emisji. Aby zapewnić 
sprawiedliwość i zrównoważoność 
społeczną, nie powinno się stosować od 
2025 r. żadnego parametru użyteczności 
ani nachylenia.

Or. en

Uzasadnienie

Coraz większe rozpowszechnienie na rynku pojazdów o ultra niskich emisjach CO2 sprawi, że 
parametr użyteczności i nachylenie staną się niepotrzebne, gdyż producenci będą w stanie 
osiągnąć zerowy poziom emisji.

Poprawka 67
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi



AM\931181PL.doc 39/112 PE506.077v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 80 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, obowiązujący od 
2020 r.

Or. en

Poprawka 68
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 70 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. niemiecki Bundestag wezwał rząd federalny do poparcia ambitnego 
stanowiska Unii zakładającego poziom 70 g/km w 2020 r., który mógłby ułatwić realizację 
bardziej ambitnych i naglących unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.
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Poprawka 69
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, obowiązujący od 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obecny przegląd legislacyjny powinien koncentrować się na docelowym średnim poziomie 
emisji CO2 dla nowej floty samochodów. Innowacyjne technologie powinny być i są 
uregulowane w innym akcie prawnym, tj. rozporządzeniu 725/2011, które nie jest obecnie 
zmieniane.

Poprawka 70
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 60 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
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rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
środkami wykonawczymi do niego oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, obowiązujący od 2025 r.”

Or. en

Poprawka 71
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 po akapicie drugim dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala wartość 
graniczną dla średniego poziomu emisji 
dla nowego parku samochodowego 
w wysokości 50 g CO2/km, mierzonych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 oraz załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008 
i zgodnie ze środkami wykonawczymi do 
niego, a także z innowacyjnymi 
technologiami, obowiązującą od 2025 r.”;

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest ustanowienie już dziś wiążących przepisów w zakresie docelowych emisji CO2 
na rok 2025. Oznacza to bowiem długoterminowe zachęty do rozwoju ekonomicznych 
pojazdów. Już dziś wartość graniczna na rok 2020 jest osiągalna dla parku samochodowego 
złożonego z obecnie dostępnych ekonomicznych modeli ze wszystkich segmentów rynku 
samochodowego.

Poprawka 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 65 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
środkami wykonawczymi do niego oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, a także z innowacyjnymi 
technologiami, obowiązujący od 2025 r.”

Or. en

Poprawka 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 70 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
środkami wykonawczymi do niego oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, obowiązujący od 2025 r.”

Or. en
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Poprawka 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 70 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
środkami wykonawczymi do niego oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, obowiązujący od 2025 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Szacuje się, że konieczność produkowania w UE pojazdów o niższym zużyciu paliwa 
doprowadzi do stworzenia 110 000 nowych miejsc pracy do 2030 r., zwłaszcza w sektorze 
chemicznym i elektronicznym (McKinsey). Rosnąca efektywność paliwowa pojazdów 
zapewnia każdemu kierowcy znaczne oszczędności w skali roku.

Poprawka 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 po akapicie drugim dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości od 65 g 
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CO2/km do 75 g CO2/km, zgodnie z art. 13 
ust. 5, obowiązujący od 2025 r.”;

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 zakresu, w ramach którego na późniejszym etapie zostanie 
określony poziom docelowy. Jak wynika z wielu analiz i dyskusji specjalistów poziomy 
docelowe między 65 g a 75 g CO2/km są realistyczne.

Poprawka 76
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) po art. 1 akapit drugi dodaje się 
akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala średni 
poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego wynoszący od 65 g 
CO2/km do 75 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 oraz załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i 
zgodnie ze środkami wykonawczymi do 
niego, obowiązujący od 2025 r.
Ustanowienie tego przedziału musi zostać 
poprzedzone przeprowadzeniem przez 
Komisję Europejską oceny skutków w 
oparciu o wykonalność technologiczną 
oraz o zdolność wchłaniania przez rynek 
nowych samochodów osobowych.”;

Or. it
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Poprawka 77
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Począwszy od 2025 r. niniejsze 
rozporządzenie ustala docelowy średni 
poziom emisji w wysokości 60 g CO2/km 
dla nowego parku samochodowego, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 oraz załącznikiem XII 
do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i 
zgodnie ze środkami wykonawczymi do 
niego.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest ustalenie ambitnych długoterminowych docelowych poziomów emisji dla 
producentów samochodów. Niezbędne wydaje się zatem wyznaczenie ambitnego docelowego 
poziomu emisji na 2025 r.

Poprawka 78
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) po art. 1 akapit drugi dodaje się 
akapit w brzmieniu:
„Począwszy od stycznia 2017 r. do celów 
pomiaru emisji CO2 z nowych 
samochodów osobowych procedury badań 
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określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 715/2007 i środkach wykonawczych do 
niego zastępuje się światową procedurą 
badań lekkich pojazdów dostawczych 
zastępuje się.”;

Or. it

Poprawka 79
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 1a
Parametr użyteczności i nachylenie
Aby zapewnić społecznie sprawiedliwy i 
zrównoważony charakter, od 2025 r. nie 
stosuje się żadnego parametru 
użyteczności i nachylenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Coraz większe rozpowszechnienie na rynku pojazdów o ultra niskich emisjach sprawi, że 
parametr użyteczności i nachylenie staną się niepotrzebne, gdyż producenci będą w stanie 
osiągnąć zerowy poziom emisji.

Poprawka 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: skreślony
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 samochodów 
osobowych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 81
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
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 samochodów 
osobowych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.

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 1000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.

Or. fr

Poprawka 82
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 3 ust. 1 lit. f) otrzymuje 
brzmienie:
„f) „indywidualny poziom emisji CO2” 
oznacza poziom emisji CO2 samochodu 
osobowego mierzony zgodnie z nową 
światową procedurą badań lekkich 
pojazdów dostawczych (WLTP). W 
przypadku samochodów osobowych, 
które nie mają homologacji typu zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007, 
„indywidualny poziom emisji CO2” 
oznacza poziom emisji CO2 mierzony 
zgodnie z taką samą procedurą pomiaru, 
jak ta określona w odniesieniu do 
samochodów osobowych 
w rozporządzeniu (WE) 692/2008, lub 
zgodnie z procedurami przyjętymi przez 
Komisję dla ustalenia poziomu emisji 
CO2 dla takich samochodów osobowych;
do celów stosowania niniejszego punktu 
zmiany procedur pomiaru określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 692/2008 
wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2016 
r. stosuje się ze skutkiem od tegoż roku”.

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie wiadomo, że obecny cykl testowy nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych 
warunków jazdy. Prace nad nową procedurą WLTP są już zaawansowane, a ich zakończenie 
przewiduje się na 2014 r. Pozwoli to rozwiązać wiele problematycznych kwestii, które 
występują w obecnym cyklu testowym NEDC. Nowy cykl WLTP wraz z procedurami powinien 
zatem zostać przyjęty począwszy od 2016 r.

Poprawka 83
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 3 ust. 1 lit. f) otrzymuje 
brzmienie:
„f) »indywidualny poziom emisji CO2« 
oznacza poziom emisji CO2 samochodu 
osobowego mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
określony w certyfikacie zgodności jako 
wielkość emisji CO2 (wartość 
uśredniona). W przypadku samochodów 
osobowych, które nie mają homologacji 
typu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007, »indywidualny poziom 
emisji CO2« oznacza poziom emisji CO2
mierzony zgodnie z taką samą 
procedurą pomiaru, jak ta określona 
w odniesieniu do samochodów 
osobowych w rozporządzeniu (WE) 
692/2008, lub zgodnie z procedurami 
przyjętymi przez Komisję dla ustalenia 
poziomu emisji CO2 dla takich 
samochodów osobowych. Do celów 
stosowania niniejszej litery, od dnia 1 
stycznia 2017 r. określone powyżej 
procedury pomiaru muszą zostać 
zastąpione cyklem testowym objętym 
zakresem światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych.”;

Or. it

Poprawka 84
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 4 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
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„Do celów weryfikacji zgodności z 
docelowym poziomem 95 g CO2/km 
uwzględnia się 100% nowych 
samochodów osobowych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku.”

Or. en

Uzasadnienie

Analiza zlecona przez Komisję Europejską wykazała, że osiągnięcie docelowego poziomu 95 
g jest możliwe w 2020 r., więc nie jest konieczne żadne stopniowe wprowadzanie.

Poprawka 85
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
1a. Maksymalny poziom zwiększenia 
docelowego poziomu emisji każdego 
producenta, uzyskany dzięki doliczaniu 
superjednostek, wynosi 2 g CO2/km.
1b. Nie można przenosić części ani całości 
jakichkolwiek niewykorzystanych 
superjednostek przysługujących w danym 
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roku kalendarzowym na kolejny rok.”

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki mogą być wykorzystywane do równoważenia wydatków związanych z 
rozwojem pojazdów niskoemisyjnych, ale należy wyznaczyć ich maksymalny poziom, aby 
zapobiec rozmijaniu się z celem.

Poprawka 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki
1. Przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy 
o poziomie emisji mniejszym niż połowa 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji dla danego producenta, zgodnego 
z niniejszym rozporządzeniem, liczy się 
jako:
– 3,5 samochodu w 2012 r.;
– 3,5 samochodu w 2013 r.;
– 2,5 samochodu w 2014 r.;
– 2,5 samochodu w 2015 r.;
– 2,5 samochodu w 2016 r.;
– 2,5 samochodu w 2017 r.;
– 2 samochody w 2018 r.;
– 2 samochody w 2019 r.;
– 2 samochody w 2020 r.
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(1a) Wielokrotne naliczenie zgodne 
z ust. 1 następuje jedynie w przypadku, 
gdy średnie indywidualne poziomy emisji 
CO2 danego producenta w odnośnym roku 
kalendarzowym nie przekraczają jego 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji o więcej niż 15%.
(1b) W latach 2016-2020 producenci 
mogą gromadzić superjednostki 
ustanowione w ust. 1 w rejestrze, o którym 
mowa w art. 8 ust. 3a. Nadwyżka 
superjednostek będzie automatycznie 
przenoszona do rejestru.
(1c) Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2023 r. producenci mogą 
zwrócić się do Komisji o uwzględnienie 
rozliczenia części lub wszystkich 
superjednostek zgromadzonych zgodnie 
z ust. 1b przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2.”;

Or. de

Uzasadnienie

Aby uwzględnić cel możliwie największego ograniczenia emisji CO2 z nowych samochodów 
osobowych, producenci powinni otrzymać odpowiednie zachęty. Sztywne zasady nie są w tym 
kontekście pomocne. Do systemu zachęt należałoby raczej włączyć również te pojazdy, które 
przyczyniają się do obniżenia docelowych poziomów producentów w celu wspierania 
innowacji przyjaznych dla klimatu. Ze względu na to, że ograniczenia emisji CO2 często 
następują skokowo (np. podczas wprowadzania nowych silników), producenci powinni mieć 
możliwość gromadzenia superjednostek.

Poprawka 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) art. 5 otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 5
Superjednostki
1. Przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy 
o indywidualnym poziomie emisji CO2
poniżej 50 g CO2/km liczy się jako:
– 3,5 samochodu w 2012 r.;
– 3,5 samochodu w 2013 r.;
– 2,5 samochodu w 2014 r.;
– 2,5 samochodu w 2015 r.;
– 2,5 samochodu w 2016 r.;
– 2,5 samochodu w 2017 r.;
– 2 samochody w 2018 r.;
– 2 samochody w 2019 r.;
– 1 samochód w 2020 r.
(1a) Zastosowanie wielokrotnego 
naliczenia zgodnie z ust. 1 następuje 
jedynie w przypadku, gdy średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 danego 
producenta (przy zastosowaniu 
mnożników) nie przekraczają 2 g jego 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji.
(1b) Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r. producenci mogą 
zwrócić się do Komisji o uwzględnienie 
superjednostek zgromadzonych zgodnie 
z ust. 1 przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2.”;

Or. de

Uzasadnienie

Instrument, jakim są superjednostki, został ustanowiony w 2009 r. na czas określony, aby 
przyspieszyć i ułatwić wprowadzanie na rynek pojazdów o bardzo niskiej emisji 
zanieczyszczeń. Można przedłużyć okres obowiązywania tego instrumentu, jednak nie może on 
zmniejszyć znaczenia ogólnego celu. Dlatego też należy przewidzieć górny pułap dla 
superjednostek, aby jasno i wyraźnie pokazać, jaki mają one wpływ na ogólny cel.
Przedmiotowa poprawka wymaga skreślenia art. 5 a.
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Poprawka 88
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 5 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Stosowanie mnożników nie może 
prowadzić do wzrostu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji o więcej 
niż 2 g CO2/km.”

Or. en

Poprawka 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) W art. 5 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Superjednostki stosowane zgodnie z 
art. 5 nie mogą być zachowywane w celu 
ich uwzględnienia po 2020 r.”

Or. en

Poprawka 90
Rebecca Harms
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

skreślony

Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Aby stymulować produkcję samochodów niskoemisyjnych i wprowadzanie ich do obrotu UE 
powinna określić ambitne docelowe poziomy emisji CO2 na okres po 2020 r., a nie 
kwestionować docelowy poziom emisji na 2020 r. przez uwzględnianie pojazdów wirtualnych.
Przyjęcie założenia o zerowej emisyjności pojazdów z napędem elektrycznym lub wodorowym 
z góry faworyzuje te technologie, wykluczając emisje powstające podczas produkcji.

Poprawka 91
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

skreślony

Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

Or. en

Poprawka 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
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95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. de

Poprawka 93
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km

Rynkowy system bonus-malus dla 
pojazdów o ultra niskiej emisji związków 
węgla

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Uznając konieczność ponoszenia 
wysokich nakładów początkowych na 
innowacje i rozwój przez producentów 
inwestujących w pojazdy o ultra niskiej 
emisji związków węgla, docelowy poziom 
emisji, o którym mowa w art. 4, 
dostosowany jest dla każdego producenta 
następująco:
a) dla każdego pełnego punktu 
procentowego, o który udział nowo 
sprzedanych pojazdów o ultra niskiej 
emisji związków węgla we flocie 
producenta jest niższy od średniego 
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udziału w rynku Unii, docelowy poziom 
emisji CO2 obniża się dla tego producenta 
o 2 g CO2/km;
b) dla każdego pełnego punktu 
procentowego, o który udział nowo 
sprzedanych pojazdów o ultra niskiej 
emisji związków węgla we flocie 
producenta jest wyższy od średniego 
udziału w rynku Unii, docelowy poziom 
emisji CO2 podwyższa się dla tego 
producenta o 2 g CO2/km.

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku 
państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej liczbę pojazdów o 
ultra niskiej emisji związków węgla 
przypadającą na producenta w 
poprzednim roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
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osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020-2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. de

Poprawka 95
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”

Or. en
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Poprawka 96
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Superjednostki mogą uniemożliwić osiągnięcie celu dotyczącego redukcji emisji CO2. Należy 
je wyeliminować.

Poprawka 97
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki zmniejszają docelowy indywidualny poziom emisji obowiązujący producentów, 
ponieważ zapewniają uprawnienia do emisji w przypadku sprzedaży pojazdów emitujących 
mniej niż 35 g CO2/km. To, że w przedmiotowym rozporządzeniu pojazdy elektryczne uznaje 
się obecnie za pojazdy bezemisyjne, już stanowi znaczną zachętę, ponieważ poziom emisji na 
wszystkich etapach łańcucha paliwowego jest w ich przypadku znacznie wyższy niż 0 g 
CO2/km. Superjednostki jeszcze bardziej zaburzają ustalenia dotyczące średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 i podważają integralność środowiskową 
przedmiotowego rozporządzenia. Przepisy te należy zatem uchylić.

Poprawka 98
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km, liczony jest jako 
1,5 samochodu osobowego w okresie od 
2015 r. do 2025 r.

Zgromadzone jednostki można 
wykorzystać w części lub w całości w 
dowolnym roku w latach 2016–2025.

Or. en

Poprawka 99
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 w 
okresie od 2020 r. do 2023 r. każdy nowy 
samochód osobowy, którego indywidualny 
poziom emisji CO2 wynosi mniej niż 35 g 
CO2/km, liczony jest jako:

– 1,3 samochodu osobowego w przypadku 
producentów osiągających sprzedaż 
nowych pojazdów o indywidualnym 
poziomie emisji poniżej 35g CO2/km, 
której wartość wynosi od 2% do 3% 
wartości ich całkowitej rocznej sprzedaży;
– 1,5 samochodu osobowego w przypadku 
producentów osiągających sprzedaż 
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nowych pojazdów o indywidualnym 
poziomie emisji poniżej 35g CO2/km, 
której wartość wynosi od 3% do 4% 
wartości ich całkowitej rocznej sprzedaży;
– 1,7 samochodu osobowego w przypadku 
producentów osiągających sprzedaż 
nowych pojazdów o indywidualnym 
poziomie emisji poniżej 35g CO2/km, 
której wartość przekracza 4% wartości ich 
całkowitej rocznej sprzedaży.

Or. it

Poprawka 100
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km lub który emituje 
mniej niż 50% ilości CO2 wskazanej w 
jego indywidualnym docelowym poziomie 
emisji określonym wzorem w załączniku I, 
o górnej wartości granicznej wynoszącej 
70 g CO2/km, liczony jest jako 2 
samochody osobowe począwszy od 2016 r.
Zezwala się na całkowite lub częściowe 
wykorzystanie zgromadzonych jednostek 
w dowolnym roku w latach 2016–2025.

Or. fr

Poprawka 101
Elena Oana Antonescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km, liczony jest jako 2 
samochody osobowe począwszy od 2016 r.

Or. en

Poprawka 102
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km lub który emituje 
mniej niż 50% ilości CO2 ustalonej w jego 
indywidualnym docelowym poziomie 
emisji, określonym we wzorze w 
załączniku I, o maksymalnej wysokości 
70 g CO2/km, liczony jest jako 1,5
samochodu osobowego, począwszy od 
2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wprowadzenie ambitnego systemu superjednostek, który zachęcałby 
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przemysł motoryzacyjny do inwestowania w pojazdy niskoemisyjne.

Poprawka 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu obniżenia kosztu użytkowania pojazdów ponoszonego przez obywateli i osiągnięcia 
celów środowiskowych wyznaczonych w przedmiotowym wniosku superjednostki muszą 
stanowić faktyczną zachętę do produkcji wszelkiego rodzaju czystych ekologicznie pojazdów 
(elektrycznych, hybrydowych itp.). Zaproponowany pułap w wysokości 35 g CO2/km eliminuje 
niektóre technologie uważane obecnie za czyste ekologicznie, na które istnieje też 
zapotrzebowanie wśród konsumentów. Pułap ten należy więc podwyższyć.

Poprawka 104
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 

skreślony
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w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

Or. en

Poprawka 105
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. it

Poprawka 106
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 107
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. en

Poprawka 108
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. en

Poprawka 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W celu obniżenia kosztu użytkowania pojazdów ponoszonego przez obywateli i osiągnięcia 
celów środowiskowych wyznaczonych w przedmiotowym wniosku superjednostki muszą 
stanowić faktyczną zachętę do produkcji wszelkiego rodzaju czystych ekologicznie pojazdów 
(elektrycznych, hybrydowych itp.). Rezygnacja z zaproponowanego pułapu zachęci 
producentów do wprowadzenia na rynek maksymalnej liczby czystych ekologicznie pojazdów, 
a tym samym pomoże konsumentom, którzy zmagają się z problemem ceny paliw.

Poprawka 110
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 5a dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„2a. Stosowanie mnożników nie może 
prowadzić do wzrostu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji o więcej 
niż 2 g CO2/km.”

Or. en
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Poprawka 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5a – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 5a dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„2b. Superjednostki stosowane zgodnie z 
art. 5 nie mogą być zachowywane w celu 
ich uwzględnienia po 2020 r.”

Or. en

Poprawka 112
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 5a po ust. 2 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja musi 
dokonać obliczeń w celi zweryfikowania, 
czy całkowita wartość przyznanych 
superjednostek wpływa na znaczną 
zmianę docelowego poziomu emisji 
określonego w art. 1. W przypadku, w 
którym stwierdza się obniżenie tego 
poziomu o ponad 2 g CO2/km, mnożnik 
określony w art. 5 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia zostaje zmniejszony do 1 
samochodu w bieżącym roku.”;

Or. it
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Poprawka 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) po art. 7 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zgodność eksploatacyjna
1.Należy dostosować przepisy dotyczące 
zgodności eksploatacyjnej, aby zapewnić 
zarówno rzeczywisty poziom emisji CO2 z 
nowych pojazdów pasażerskich, jak i 
rzeczywiste zużycie paliwa przez te pojazdy 
w trakcie ich zwykłego cyklu życia w 
zwykłych warunkach użytkowania.
2. W odniesieniu do wszystkich nowych 
pojazdów pasażerskich przepisy dotyczące 
zgodności eksploatacyjnej na potrzeby 
pomiaru emisji CO2 określa się na 
podstawie sprawozdania weryfikującego 
sporządzonego przez osobę trzecią będącą 
niezależnym zatwierdzonym organem.
3. Jeżeli wartości emisji CO2, zmierzone 
podczas badań z odtworzeniem zwykłych 
warunków użytkowania, przekraczają o 
ponad 4% indywidualne poziomy emisji 
CO2, zgłoszone przez producentów 
zgodnie z art. 8 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, Komisja musi zastosować 
daną wartość w celu ponownego 
obliczenia indywidualnych poziomów 
emisji CO2 dla zainteresowanego 
producenta.”;

Or. it
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Poprawka 114
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 8 ust. 4 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„Rejestr wraz z powiadomieniem jest 
publicznie dostępny. Informacje 
rejestrowane przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z ust. 1 są również 
publicznie dostępne bez względu na to, czy 
zostały wprowadzone do rejestru.”

Or. en

Uzasadnienie

Proces monitorowania i sprawozdawczości ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia zgodności 
z docelowymi poziomami emisji. Społeczeństwu należy zapewnić możliwość śledzenia tego 
procesu i uczestniczenia w nim na każdym etapie.

Poprawka 115
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) 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 
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podlegającego homologacji, informacje 
na temat tego odchylenia zostaną 
przekazane Komisji wraz ze 
szczegółowymi danymi określonymi w 
załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia oraz zostaną 
opublikowane zgodnie z art. 10.
Indywidualny poziom emisji CO2 dla typu
pojazdu, dla którego ustalono odchylenie, 
zostanie dostosowany, przy uwzględnieniu 
danego odchylenia, zgodnie z obliczeniem 
średniego indywidualnego poziomu emisji 
CO2 w następnym roku kalendarzowym.
Komisja wprowadza zmiany w 
rozporządzeniu (UE) nr 1014/2010 w 
sprawie monitorowania1, uzupełniając je 
o przepisy zapewniające zgodność z 
niniejszym ustępem.”
_________
1 Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie wiadomo, że obecny cykl testowy nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych 
warunków jazdy. Informacje przekazywane konsumentom są w związku z tym niedokładne i 
wprowadzające w błąd. Należy zatem przyjąć pewne ustalenia, które zapewnią, że 
przeprowadzane oceny będą dokładniej odzwierciedlać rzeczywiste poziomy emisji. Takie 
ustalenia będą nadal potrzebne nawet po przyjęciu nowej światowej procedury badań lekkich 
pojazdów dostawczych.

Poprawka 116
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
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„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

Poprawka 117
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) W art. 8 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4b. Komisja będzie monitorować 
rzeczywiste zgłoszone wartości poziomu 
emisji CO2 w podziale na typy pojazdów i 
producentów na podstawie najlepszych 
dostępnych źródeł informacji i będzie 
publikować w swoich rocznych 
sprawozdaniach monitorujących 
informacje na temat tego, jak wartości te 
odnoszą się do wartości podanych w 
homologacji typu.”

Or. en
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Poprawka 118
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) W art. 8 ust. 5 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Komisja uwzględnia wszelkie 
powiadomienia przekazane przez 
producentów i, do dnia 31 października, 
potwierdza lub zmienia wstępne 
wyliczenia zgodnie z ust. 4.
Powiadomienia przekazywane przez 
producentów oraz potwierdzenia lub 
zmiany dokonywane przez Komisję 
zgodnie z niniejszym ustępem, a także 
powiadomienia przekazywane przez 
Komisję zgodnie z ust. 6, są publicznie 
dostępne.”

Or. en

Uzasadnienie

Proces monitorowania i sprawozdawczości ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia zgodności 
z docelowymi poziomami emisji. Społeczeństwu należy zapewnić możliwość śledzenia tego 
procesu i uczestniczenia w nim na każdym etapie.

Poprawka 119
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja przyjmuje w drodze aktów 9. Komisja posiada uprawnienia do 
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wykonawczych szczegółowe przepisy 
dotyczące procedur monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie danych, o 
których mowa w niniejszym artykule, oraz 
dotyczące stosowania załącznika II. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 14 ust. 2.

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 14a w odniesieniu do procedur 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie danych, o których mowa w 
niniejszym artykule, oraz stosowania 
załącznika II.

Or. en

Poprawka 120
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Art. 9 ust. 2 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:
„Od 2009 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 130 
EUR/g CO2/km) × liczba nowych 
samochodów osobowych.”

Or. en

Poprawka 121
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje szczegółowe
ustalenia dotyczące pobierania opłat z 
tytułu przekroczenia poziomu emisji na 

3. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 14a w odniesieniu do ustaleń 
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podstawie ust. 1 w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2.

dotyczących pobierania opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji na 
podstawie ust. 1.

Or. en

Poprawka 122
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera aa (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„Wniosek o odstępstwo od docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który wraz ze 
wszelkimi innymi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami jest odpowiedzialny 
za 10 000 do 100 000 nowych 
samochodów osobowych 
zarejestrowanych w Unii w każdym roku 
kalendarzowym.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia stopniowego zmniejszenia całkowitych emisji CO2 w parku 
samochodowym, począwszy od 2020 r., odstępstwo dla producentów niszowych powinno być 
zmniejszone do 100 000 w okresie do 2030 r.

Poprawka 123
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera ca (nowa)
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w ust. 4 akapit drugi dodaje się literę 
w brzmieniu:
„ca) jeśli wniosek składany jest w związku 
z załącznikiem I pkt 1 lit. d), poziom 
docelowy, jakim jest 65-procentowa 
redukcja w stosunku do średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 w 
roku 2007 lub, w przypadku gdy jeden 
wniosek składany jest w odniesieniu do 
pewnej liczby powiązanych 
przedsiębiorstw – 65-procentowa redukcja 
w stosunku do średniej wyciągniętej ze 
średnich indywidualnych poziomów emisji 
CO2 tych przedsiębiorstw w roku 2007.”

Or. en

Poprawka 124
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu 
technologii innowacyjnych.
Uwzględnienie tych technologii obejmuje 
co najmniej sprawozdanie z weryfikacji 
opracowane przez służby techniczne, 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 725/2011.
Całkowity udział tych technologii w 
zmniejszeniu docelowego 
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indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 4 g 
CO2/km na pojazd.”

Or. en

Uzasadnienie

Choć ekoinnowacje propagują innowacyjność w branży motoryzacyjnej i zachęcają do niej, to 
nie odzwierciedlają one jednak jazdy w świecie rzeczywistym, wywołując zamieszanie wśród 
konsumentów i skutkując niewystarczającą przejrzystością poziomów emisji CO2 u 
producentów.

Poprawka 125
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) w 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 126
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu 
technologii innowacyjnych.
Technologie te należy uwzględnić tylko 
wtedy, gdy metodologia zastosowana do 
ich weryfikacji umożliwia uzyskanie 
sprawdzalnych, powtarzalnych i 
porównywalnych wyników.
Całkowity udział tych technologii w 
zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 7 g 
CO2/km.
Udział ten zostanie przypisany każdemu 
producentowi proporcjonalnie do 
udziału procentowego samochodów 
wyposażonych w te innowacyjne 
technologie w jego całkowitej flocie”.

Or. it

Poprawka 127
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ustęp 2 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
technologii innowacyjnych, o których 
mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
technologii innowacyjnych, o których 
mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 
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Tworzenie tzw. zielonych miejsc pracy 
będzie traktowane jako pozytywny czynnik 
różnicujący przy zatwierdzaniu 
innowacyjnych technologii lub 
innowacyjnych pakietów 
technologicznych.

Or. pt

Poprawka 128
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera –a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–a) W ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„2. Do dnia 31 października 2014 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji F0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej 
powierzchni postojowej nowych 
samochodów osobowych w okresie 
trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności: jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów.

Poprawka 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera –a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„(2) Do dnia 31 października 2014 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0 i F0, o których 
mowa w tym załączniku, odpowiednio do 
średniej masy i powierzchni postojowej 
(„footprint”) nowych samochodów 
osobowych w okresie trzech poprzednich 
lat kalendarzowych.”;

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie powierzchni postojowej pozwoliłoby na odwrócenie tendencji polegającej na 
produkcji coraz cięższych samochodów oraz umożliwiłoby wspieranie lekkich konstrukcji, do 
których obecnie w żaden sposób się nie zachęca.

Poprawka 130
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera –a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(–a) W ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„2. Do dnia 31 października 2014 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji F0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej powierzchni 
postojowej nowych samochodów 
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osobowych w okresie trzech poprzednich 
lat kalendarzowych.”

Or. en

Poprawka 131
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera –a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„2. Do dnia 31 października 2014 r., a 
następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji F0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej 
powierzchni postojowej nowych 
samochodów osobowych w okresie 
trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.”;

Or. fr

Poprawka 132
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera aa (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„3. Od roku 2012 Komisja 
przeprowadza ocenę wpływu w celu 
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dokonania do roku 2014 przeglądu, 
przewidzianego w art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007, 
procedur pomiaru emisji CO2
ustanowionych na mocy tego 
rozporządzenia. Komisja przedstawia w 
szczególności stosowne wnioski mające 
na celu przystosowanie tych procedur w 
celu odpowiedniego odzwierciedlania 
rzeczywistego zachowania się 
samochodów pod kątem emisji CO2.
Zmienione procedury powinny zostać 
zastosowane do 2017 r. Komisja 
zapewnia, aby procedury te były 
następnie regularnie poddawane 
przeglądowi.”;

Or. fr

Poprawka 133
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera aa (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 3 dodaje się akapit 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.
Jeżeli w całej procedurze testowej 
dopuszczalne jest odchylenie w przypadku 
któregokolwiek z czynników, które 
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wywierają wpływ na mierzone emisje CO2, 
Komisja zapewnia, by uwzględniało ono 
kalkulację dostosowania dla każdej z tych 
zmiennych w procedurach testowych, 
która zostanie wykorzystana do 
dostosowania mierzonych wartości, ażeby 
zrekompensować odchylenie w 
czynnikach i w ten sposób znormalizować 
mierzone emisje.”

Or. en

Poprawka 134
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera ab (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 3 dodaje się akapit 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

Uzasadnienie

Dane eksperymentalne pokazują, że na produkowanych samochodach często nie jest możliwe 
odtworzenie oryginalnych wartości uzyskanych w teście wybiegu na drogę. Dlatego należy 
zapewnić, że pojazd, na którym sprawdza się zgodność produkcji, ma przeprowadzony test 
wybiegu na drogę w celu ustalenia oporów aerodynamicznych i oporów toczenia oraz 
ustalenia wartości, które zostaną wykorzystane do testu przy zastosowaniu siłomierza, który 
stanowi część testów zgodności produkcji.
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Poprawka 135
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem należy utrzymać obowiązek Komisji dotyczący 
przeglądu procedur pomiaru emisji CO2 w celu odpowiedniego odzwierciedlania 
rzeczywistego zachowania się samochodów pod kątem emisji CO2, oraz dotyczący włączenia 
zatwierdzonych technologii innowacyjnych określonych w art. 12 do cyklu testowego. Aby 
zachować spójność, począwszy od daty zastosowania, technologie innowacyjne nie powinny 
być dłużej zatwierdzane.

Poprawka 136
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi; skreślona

Or. fr

Poprawka 137
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera ba (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 3 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„W celu zapewnienia odpowiedniego 
odzwierciedlenia rzeczywistych emisji i 
możliwości dokładnego porównania 
zmierzonych wartości CO2 Komisja, 
zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 715/2007, zapewnia ścisłe 
określenie tych elementów w procedurze 
badania, które mają znaczący wpływ na 
mierzone emisje CO2, oraz usunięcie 
możliwości elastyczności podczas badania.
Do celów weryfikacji, czy emisje CO2 z 
produkowanych pojazdów są zgodne z 
wartościami podanymi w homologacji 
typu, należy pozyskać dla pojazdu, którego 
produkcja podlega weryfikacji pod kątem 
zgodności, wartości oporu z testów jazdy 
bezwładnej wykonanych w celu 
ustawienia dynamometru.”

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie wiadomo, że obecny cykl testowy nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistych 
warunków jazdy. Informacje przekazywane konsumentom są w związku z tym niedokładne i 
wprowadzające w błąd. Należy zatem przyjąć pewne ustalenia, które zapewnią, że 
przeprowadzane oceny będą dokładniej odzwierciedlać rzeczywiste poziomy emisji. Takie 
ustalenia będą nadal potrzebne nawet po przyjęciu nowej światowej procedury badań lekkich 
pojazdów dostawczych.

Poprawka 138
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera ba (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a) Komisja rozważy korzyści wynikające 
z zapewnienia tego, żeby wartości CO2 z 
homologacji typu obejmowały emisje 
wynikające z używania najważniejszych 
urządzeń pobierających energię w 
pojeździe, oraz, w razie potrzeby, przedłoży 
wnioski w tym celu w okresie po 2020 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia pobierające energię elektryczną, takie jak klimatyzacja czy reflektory, nie są 
obecnie włączane podczas procedur testowych, co przyczynia się do powstawania 
rozbieżności pomiędzy poziomami emisji podanymi w homologacji typu a rzeczywistymi 
poziomami emisji oraz wprowadza konsumentów w błąd.

Poprawka 139
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.;

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r., z uwzględnieniem możliwości 
ustanowienia jednolitego poziomu 
docelowego dla wszystkich producentów.;

Or. it

Poprawka 140
Rebecca Harms
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
sporządzi szczegółową analizę docelowego 
poziomu 60 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 takiej 
analizy Komisja przekazuje dane 
dotyczące emisji powstających podczas 
produkcji pojazdów osobowych oraz może, 
jeśli to stosowne, przedstawiać wnioski 
dotyczące sposobów uwzględnienia takich 
emisji w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 141
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 

5. 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 samochodów osobowych na okres 
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po 2020 r. po 2020 r., z uwzględnieniem docelowego 
poziomu w wysokości 60 g CO2/km na 
2025 r.

Or. fr

Poprawka 142
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia oraz przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy obejmujący:

– docelowy poziom emisji CO2 dla nowych 
samochodów osobowych na okres po 
2020 r.;
– rozważenie jednolitego docelowego 
poziomu dla wszystkich producentów 
samochodów umożliwiającego rezygnację 
ze stosowania wszelkich kryteriów 
użyteczności;
– w stosownych przypadkach rozważenie 
docelowego poziomu dostosowanego w 
oparciu o powierzchnię postojową jako 
kryterium użyteczności i najnowsze 
dostępne dane o europejskim parku 
samochodowym;
– rozważenie możliwości ciągłego 
stopniowego obniżania w perspektywie 
wieloletniej docelowego poziomu emisji 
CO2 na okres po 2020 r., w stosownych 
przypadkach z uwzględnieniem systemu 
przenoszenia uprawnień;
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– warunki wprowadzenia nowego cyklu 
badania lepiej odzwierciedlającego 
rzeczywisty stan europejskiego ruchu 
drogowego, w sposób całościowy i 
odpowiedni w odniesieniu do 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007, 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009 oraz 
wspólnego przeglądu dyrektywy 
1999/94/WE w sprawie etykietowania 
emisji CO2.

Or. fr

Uzasadnienie

Względy sprawiedliwości i skuteczności każą rozważyć jednakowy docelowy poziom emisji 
CO2 dla ogółu producentów na okres po 2020 r. Do końca 2014 r. Komisja powinna 
przedstawić całościowy wniosek ustawodawczy, uwzględniający przegląd cyklu badania oraz 
obejmujący zarówno emisję CO2, jak i normy emisji Euro i dyrektywę w sprawie 
etykietowania pojazdów zgodnie z ich poziomami emisji CO2.

Poprawka 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. 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 samochodów osobowych 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 144
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu określenia:

- sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, do roku 2025, długoterminowego 
docelowego poziomu 70 g CO2/km; oraz
— aspektów wdrożenia tego poziomu 
docelowego, w tym opłaty z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

W oparciu o taki przegląd i ocenę wpływu, 
która obejmuje ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu, Komisja 
przedstawia w stosownych przypadkach 
wniosek w sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w sposób, który jest 
możliwie najbardziej neutralny z punktu 
widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.

Or. en

Poprawka 145
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. Najwcześniej w 2017 r. i nie przed 
pełnym określeniem i wdrożeniem nowego 
cyklu testowego i procedur testowych 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Or. en

Poprawka 146
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe poziomy docelowe na okres po 2020 r. powinny zostać przyjęte najlepiej do końca 2017 
r. w celu zapewnienia branży motoryzacyjnej wystarczającej ilości czasu na dostosowanie się 
do nowo określonych poziomów docelowych. Komisja powinna zatem zaproponować przegląd 
poziomów docelowych przed końcem 2015 r.
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Poprawka 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r. W przypadku gdy po 
wprowadzeniu nowej regulacyjnej 
procedury konieczne będą zmiany, należy 
je odpowiednio uwzględnić w środkach, 
o których mowa w art. 13 ust. 7.

Or. de

Uzasadnienie

Przed określeniem długoterminowego celu należy najpierw monitorować rozwój rynku.
Ustanowienie już w roku 2014 nowej wartości granicznej, która wchodzi w życie dopiero 
po 2020 r., wydaje się przedwczesne, ponieważ nie można jeszcze stwierdzić, jakie 
technologie będą wykorzystywane na rynku. Zmiany w regulacyjnej procedurze kontrolnej 
mają wpływ na docelowe poziomy emisji. Zastosowanie nowej procedury wymaga zatem 
dostosowania poziomów docelowych.

Poprawka 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres
po 2020 r.

5. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na 
2030 r. i późniejszy okres.

Or. en

Uzasadnienie

Aby w przemyśle motoryzacyjnym i produkcji części do pojazdów silnikowych można było 
dokonywać długofalowych inwestycji i propagować innowacyjność, należy uwzględnić cykl 
życia produktu, który w przypadku samochodów osobowych wynosi około 5-7 lat, a dla 
samochodów dostawczych - ponad 10 lat (ACEA). W związku z tym konieczne jest 
uzgodnienie poziomu docelowego na 2030 r. w 2017 r.

Poprawka 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r., łącznie z docelowym poziomem 
wynoszącym 70 g CO2/km na 2025 r.
Na podstawie takiego przeglądu i jego 
oceny skutków Komisja składa wniosek w 
sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia w sposób, który jest 
neutralny z punktu widzenia konkurencji 



AM\931181PL.doc 95/112 PE506.077v02-00

PL

oraz społecznie sprawiedliwy 
i zrównoważony. Każdy wniosek w 
sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia musi być zgody z zasadą 
oszczędności wyznaczającą kierunek 
osiągania długofalowych unijnych celów 
ochrony klimatu na 2050 r. oraz powinien 
opierać się na założeniu jednakowego 
poziomu ambitności celów w odniesieniu 
do samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych.

Or. en

Poprawka 150
Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Zanim Komisja przystąpi do przeglądu przedmiotowych przepisów, należy poczekać, aż 
określone zostaną nowe procedury badania i możliwe będzie lepsze wykorzystanie 
dokonującego się postępu technicznego. Komisja będzie mogła wówczas lepiej ocenić 
sytuację i przyszłe możliwości redukcji emisji CO2.

Poprawka 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

5. 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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r. Przedmiotowy przegląd służy 
ustaleniu docelowego średniego poziomu 
emisji dla nowego parku samochodowego 
w wysokości od 65 g CO2/km do 75 g 
CO2/km, obowiązującego od 2025 r. 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 zakresu, w ramach którego na późniejszym etapie zostanie 
określony poziom docelowy. Jak wynika z wielu analiz i dyskusji specjalistów poziomy 
docelowe między 65 g a 75 g CO2/km są realistyczne.
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Poprawka 152
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera ca (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) po ust. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Komisja opublikuje do roku 2016 
sprawozdanie zawierające ocenę rozwoju 
paliw alternatywnych oraz emisji 
generowanych przez nie na wcześniejszym 
etapie produkcji energii.
W przedmiotowym sprawozdaniu Komisja 
przedłoży wnioski dotyczące ewentualnej 
konieczności i sposobu uwzględnienia 
w niniejszym rozporządzeniu emisji 
generowanych przez tak zwane pojazdy 
bezemisyjne.”

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 443/2009 dotyczy jedynie spalin i wyziewów z pojazdów, natomiast nie 
dotyczy emisji powstających w wyniku produkcji energii elektrycznej lub wodoru, które 
napędzają tak zwane pojazdy bezemisyjne, chociaż rzeczywiste emisje z tych pojazdów mogą 
być wyraźnie wyższe. Aby dopilnować, by producenci wybierali takie systemy napędu, które 
umożliwiają osiągnięcie najniższego poziomu emisji ogółem, w przedmiotowym 
rozporządzeniu należy również uwzględnić wszelkie emisje wytworzone na wcześniejszych 
etapach, tak jak jest to powszechnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych.

Poprawka 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 7. Komisja, zgodnie z procedurą 
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aktów delegowanych zgodnie z art. 14a 
w celu dostosowania wzorów 
w załączniku I tak, by odzwierciedlić 
wszelkie zmiany w regulacyjnej procedurze 
kontrolnej pomiaru indywidualnych 
poziomów emisji CO2, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 
i rozporządzeniu (WE) nr 692/2008, 
dbając o to, by w ramach starych i nowych 
procedur producentom i pojazdom o różnej 
użyteczności stawiane były wymogi 
w zakresie redukcji o podobnym stopniu 
surowości.

komitetową, o której mowa w art. 14, 
przedkłada Parlamentowi i Radzie 
wnioski w celu odzwierciedlenia wszelkich 
zmian w regulacyjnej procedurze 
kontrolnej pomiaru indywidualnych 
poziomów emisji CO2, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 
i rozporządzeniu (WE) nr 692/2008.
Jednocześnie w możliwie największym 
stopniu dopilnowuje, by w ramach starych 
i nowych procedur producentom 
i pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji 
o podobnym stopniu surowości. 
Odstępstwa od docelowego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
wynikające z nowej procedury badania 
należy zrekompensować rzeczywistym 
programem dostosowawczym 
obejmującym wszystkie klasy pojazdów, 
technologie i producentów. Jednocześnie 
Komisja stwarza producentom możliwość 
zaproponowania do roku 2020 
indywidualnych wskaźników przeliczenia 
dla poszczególnych modeli, wariantów 
i wersji w oparciu o pomiary 
porównawcze, które mogłyby być 
stosowane do celów monitorowania 
zamiast środków dostosowawczych 
proponowanych przez Komisję. W tym 
celu Komisja przedkłada odpowiednie 
wnioski o wprowadzenie zmian 
w art. 3 i 8.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości i legitymacji demokratycznej zmiany w cyklu badania 
należy wprowadzić w drodze procedury komitetowej. Program dostosowawczy musi 
kompensować odstępstwa od poziomów docelowych wynikające z wprowadzenia nowej 
procedury badania. Możliwość stwarzana producentom pozwoli im na tymczasowe 
skorygowanie odstępstw od metody proponowanej przez Komisję, które są zbyt duże, by 
mogły podlegać procedurze monitorowania poziomów docelowych.
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Poprawka 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) załącznik I pkt 1 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:
„b) od 2016 r. należy stosować jeden 
z poniższych wzorów:
(i) indywidualny poziom emisji CO2 = 
130 + a× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 
wartość a = 0,0457.
(ii) indywidualny poziom emisji CO2 = 
130 + b× (F – F0)
gdzie:
F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m²)
F0 = przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 
wartość b = 17,6.”

Or. de

Uzasadnienie

Producenci zaplanowali już swoje działania do roku 2015 w oparciu o obecnie obowiązujący 
parametr masy. W związku z tym proponuje się podwójny system, w ramach którego od 
2016 r. powierzchnia postojowa mogłaby być wykorzystywana jako parametr użyteczności 
alternatywny względem masy (co można określić mianem stopniowego wprowadzania 
parametru powierzchni postojowej). Wartość b=17,6 pochodzi z oceny skutków 
przeprowadzonej przez Komisję i odpowiada 60-procentowemu nachyleniu, co zapewnia 
sprawiedliwy podział obciążeń między producentów.

Poprawka 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) od 2020 r.: c) od 2020 r. należy stosować jeden 
z poniższych wzorów:

(i) indywidualny poziom emisji CO2 = 
95 + b× (F – F0)
gdzie:
F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m²)
F0 = przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 2 
wartość b = 17,6.

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

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

gdzie: gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)

M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Uzasadnienie

Producenci zaplanowali już swoje działania do roku 2015 w oparciu o obecnie obowiązujący 
parametr masy. W związku z tym proponuje się podwójny system, w ramach którego od 
2016 r. powierzchnia postojowa mogłaby być wykorzystywana jako parametr użyteczności 
alternatywny względem masy (co można określić mianem stopniowego wprowadzania 
parametru powierzchni postojowej). Wartość b=17,6 pochodzi z oceny skutków 
przeprowadzonej przez Komisję i odpowiada 60-procentowemu nachyleniu, co zapewnia 
sprawiedliwy podział obciążeń między producentów.

Poprawka 156
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wzór

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

indywidualny poziom emisji CO2 = 80 + a 
× (F – F0)

Or. en

Poprawka 157
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wzór

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

Indywidualny poziom emisji CO2 = 70 + a 
× (M – M0)

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. niemiecki Bundestag wezwał rząd federalny do poparcia ambitnego 
stanowiska Unii zakładającego poziom 70 g/km w 2020 r., który mógłby ułatwić realizację 
bardziej ambitnych i naglących unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

Poprawka 158
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wzór

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

Indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (F – F0)



PE506.077v02-00 102/112 AM\931181PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności: Jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów i prowadziłoby do poniesienia przez producentów 
ogólnie niższych kosztów osiągnięcia ich poziomów docelowych na 2020 r. Wartość a = 17,6 
pochodzi z oceny skutków WE i odpowiada 60-procentowemu nachyleniu, co zapewnia 
najbardziej sprawiedliwy podział obciążeń na producentów samochodów. Z przygotowanego 
przez Europejską Agencję Środowiska sprawozdania pt. „Monitoring CO2 emissions from 
new passenger cars in the EU: summary of data for 2011” [„Monitorowanie emisji CO2 z 
nowych samochodów osobowych w UE: zestawienie danych za 2011 r.”] wynika, że średnia 
powierzchnia postojowa nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w tym samym 
roku wyniosła 3,97 m2, co sugeruje, że wartość początkowa dla F0 wynosi 3,97.

Poprawka 159
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wzór

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (F – F0)

Or. fr

Poprawka 160
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – definicja wartości „M”
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m2)
(Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Powierzchnia postojowa (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi) jest bardziej neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla 
użyteczność samochodu. Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni 
uwzględniłoby wysiłki producentów służące zmniejszeniu masy ich samochodów i 
prowadziłoby do poniesienia przez producentów ogólnie niższych kosztów osiągnięcia ich 
poziomów docelowych na 2020 r.

Poprawka 161
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – definicja wartości „M”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m2)

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności. Jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów i prowadziłoby do poniesienia przez producentów 
ogólnie niższych kosztów osiągnięcia ich poziomów docelowych na 2020 r. Wartość a = 17,6 
pochodzi z oceny skutków WE i odpowiada 60-procentowemu nachyleniu, co zapewnia 
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najbardziej sprawiedliwy podział obciążeń na producentów samochodów.

Poprawka 162
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – definicja wartości „M”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu w 
metrach kwadratowych (m2)

Or. fr

Poprawka 163
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – definicja wartości „M0”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

F0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

Or. en

Poprawka 164
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – definicja wartości „M0”
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

F0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności. Jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów i prowadziłoby do poniesienia przez producentów 
ogólnie niższych kosztów osiągnięcia ich poziomów docelowych na 2020 r. Wartość a = 17,6 
pochodzi z oceny skutków WE i odpowiada 60-procentowemu nachyleniu, co zapewnia 
najbardziej sprawiedliwy podział obciążeń na producentów samochodów. Z przygotowanego 
przez Europejską Agencję Środowiska sprawozdania pt. „Monitoring CO2 emissions from 
new passenger cars in the EU: summary of data for 2011” [„Monitorowanie emisji CO2 z 
nowych samochodów osobowych w UE: zestawienie danych za 2011 r.”] wynika, że średnia 
powierzchnia postojowa nowych samochodów osobowych zarejestrowanych

Poprawka 165
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – definicja wartości „M0”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

F0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

Or. fr

Poprawka 166
Rebecca Harms
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wartość litery „a” we wzorze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom nachylenia odpowiadający 60% w porównaniu z flotą samochodową z 2009 r.

Poprawka 167
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wartość litery „a” we wzorze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności. Jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów i prowadziłoby do poniesienia przez producentów 
ogólnie niższych kosztów osiągnięcia ich poziomów docelowych na 2020 r. Wartość a = 17,6 
pochodzi z oceny skutków WE i odpowiada 60-procentowemu nachyleniu, co zapewnia 
najbardziej sprawiedliwy podział obciążeń na producentów samochodów. Z przygotowanego 
przez Europejską Agencję Środowiska sprawozdania pt. „Monitoring CO2 emissions from 
new passenger cars in the EU: summary of data for 2011” [„Monitorowanie emisji CO2 z 
nowych samochodów osobowych w UE: zestawienie danych za 2011 r.”] wynika, że średnia 
powierzchnia postojowa nowych samochodów osobowych zarejestrowanych
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Poprawka 168
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wartość litery „a” we wzorze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = 0.

Or. en

Uzasadnienie

Coraz większe rozpowszechnienie na rynku pojazdów o ultra niskich emisjach sprawi, że 
parametr użyteczności i nachylenie staną się niepotrzebne, gdyż producenci będą w stanie 
osiągnąć zerowy poziom emisji.

Poprawka 169
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wartość litery „a” we wzorze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Uzasadnienie

W definicji współczynnika „a”, tj. nachylenia krzywej wspólnego wysiłku redukcyjnego 
producentów samochodów, stosowniejsze wydaje się wykorzystanie danych o parku 
samochodowym z 2009 r. niż z 2006 r.

Poprawka 170
Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c – wartość litery „a” we wzorze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Uzasadnienie

Wartość a = 17,6 pochodzi z oceny skutków Komisji Europejskiej i odpowiada nachyleniu o 
wartości 60%. Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Monitoring 
emisji CO2 z nowych samochodów osobowych w UE: podsumowanie danych za 2011 r.” 
powierzchnia postojowa nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w tym właśnie 
roku wynosiła średnio 3,97 m2, na podstawie czego wartość wyjściową F0 można przyjąć jako 
3,97.

Poprawka 171
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
Indywidualny poziom emisji CO2 = 50 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = 50% nachylenia.”

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. niemiecki Bundestag wezwał rząd federalny do poparcia ambitnego 
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stanowiska Unii zakładającego poziom 50 g/km w 2025 r., który mógłby ułatwić realizację 
bardziej ambitnych i naglących unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

Poprawka 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 65 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = odpowiednik poziomu nachylenia 
wynoszącego 60%.”.

Or. en

Poprawka 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
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indywidualny poziom emisji CO2 = 70 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = (* odpowiednik poziomu nachylenia 
wynoszącego 60%).”.

Or. en

Poprawka 174
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 60 + a 
× (F – F0)
gdzie:
F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m2)
F0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = poziom nachylenia wynoszący 60%.”.

Or. en

Poprawka 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I dodaje się punkt 
w brzmieniu:
„2a. Producent stosuje te same parametry 
użyteczności (masa lub powierzchnia 
postojowa („footprint”)) w odniesieniu do 
całego swojego parku samochodowego.
Jeżeli producent wybierze powierzchnię 
postojową („footprint”) jako parametr 
użyteczności do celów określania 
zgodności z własnym docelowym 
indywidualnym poziomem emisji, nie 
może powrócić do stosowania masy jako 
parametru użyteczności w kolejnych 
latach.”

Or. de

Uzasadnienie

Gdyby w przemyśle motoryzacyjnym istniała możliwość dokonywania wyboru parametru 
użyteczności indywidualnie dla każdego typu pojazdu w ramach danego parku 
samochodowego, prowadziłoby to do istotnego osłabienia ogólnego celu. W takiej sytuacji 
dla poszczególnych pojazdów producenci wybieraliby po prostu parametr użyteczności, który 
wymagałby od nich najmniejszego wysiłku. Nie zaleca się jednak zmniejszania masy pojazdów 
jako ogólnego podejścia.

Poprawka 176
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera fa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku II część A pkt 1 dodaje 
się literę w brzmieniu:
„fa) maksymalna moc netto (kW);”.

Or. en
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Uzasadnienie

Maksymalna moc netto (kW) jest ważnym parametrem wywierającym wpływ na poziom emisji 
CO2z pojazdu i dlatego powinna zostać odnotowana.

Poprawka 177
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera fb (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) w załączniku II część A pkt 1 dodaje 
się literę w brzmieniu:
„fb) pojemność silnika (cm3).”.

Or. en

Uzasadnienie

Pojemność silnika jest ważnym parametrem związanym z poziomem emisji CO2 z pojazdu i 
dlatego powinna zostać odnotowana.


