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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach 
zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2
pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0593),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C7-0271/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady, 
zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii , jak również Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby zapewnić, że wartości emisji 
CO2 oraz wydajności paliwa są 
reprezentatywne dla pojazdów 
skompletowanych, Komisja powinna w 
razie potrzeby rozważyć przegląd legislacji 
dotyczącej udzielania homologacji.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nieoficjalnie przyznała, że obecny wniosek w sprawie pojazdów budowanych 
wieloetapowo jest niewykonalny. Niniejsza poprawka, razem z poprawkami 3, 4, 12 i 13, 
odrzuca oryginalny źle nakreślony wniosek i wzywa Komisję do przedstawienia nowego 
wniosku do 2011 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji CO2 pochodzących z lekkich samochodów 
dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę dłuższego planowania 
i cyklów produkcyjnych, wartość docelowa 135 g CO2/km nie może być osiągnięta w 
proponowanych ramach czasowych. 150 g CO2/km jest celem ambitnym, lecz możliwym do 
osiągnięcia.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nieoficjalnie przyznała, że obecny wniosek w sprawie pojazdów budowanych 
wieloetapowo jest niewykonalny. Niniejsza poprawka, razem z poprawkami 1, 4, 12 i 13, 
odrzuca oryginalny źle nakreślony wniosek i wzywa Komisję di przedstawienia nowego 
wniosku do 2011 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy indywidualny poziom 
emisji pojazdu kompletowanego nie jest 
znany, producent pojazdu podstawowego 
określa średni indywidualny poziom 
emisji CO2 tego pojazdu na podstawie 
indywidualnego poziomu emisji pojazdu 
podstawowego.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nieoficjalnie przyznała, że obecny wniosek w sprawie pojazdów budowanych 
wieloetapowo jest niewykonalny. Niniejsza poprawka, razem z poprawkami 1, 3, 12 i 13, 
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odrzuca oryginalny źle nakreślony wniosek i wzywa Komisję di przedstawienia nowego 
wniosku do 2011 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów określenia średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 
każdego producenta, potencjalne lepsze 
wyniki producenta w odniesieniu do celu 
emisji CO2 zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 443/2009 są brane pod uwagę w 
przypadku tego samego producenta w tym 
samym roku kalendarzowym, jeśli 
producent złoży taki wniosek.  W takim 
przypadku dokonuje się następujących 
obliczeń: 
80% różnicy między konkretnym celem 
emisji danego producenta oraz jego 
średnimi indywidualnymi emisjami 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
443/2009 odejmuje się od średnich 
indywidualnych emisji CO2 dla lekkich 
pojazdów dostawczych. Dyrektywa 
2009/33/WE ustanawia stosunek cyklu 
użytkowania pojazdu dla samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów 
dostawczych na 80%.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ redukcja emisji CO2 dla lekkich pojazdów dostawczych była początkowo 
wprowadzona jako część środków uzupełniających dla emisji CO2 dla samochodów 
osobowych, obliczenie średniej pomiędzy tymi dwoma typami pojazdów jest rzeczą logiczną. 
Powinno być możliwe ustalenie średniej emisji CO2 samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych producenta, co pozwoli na redukcję kosztów przestrzegania przepisów 
jak przedstawiono w unijnej ocenie oddziaływania. Z punktu widzenia środowiska i polityki 
nie ma różnicy, czy emisje CO2 są zredukowane dla samochodów pasażerskich czy lekkich 
pojazdów dostawczych. Takie uśrednienie nie działa na niekorzyść tych producentów lekkich 
samochodów dostawczych, którzy nie produkują samochodów osobowych, ponieważ są oni 
objęci art. 10. 80% odzwierciedla dłuższy cykl użytkowania lekkich pojazdów dostawczych i 
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środki redukcji CO2 w ramach niniejszego rozporządzenia (zob. dyrektywa WE/2009/33 
tabela 3 w załączniku). 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Urządzenia ograniczające prędkość

Do 2015 r. należy wprowadzić urządzenia 
ograniczające prędkość, aby ograniczyć 
maksymalną prędkość nowo 
wyprodukowanych pojazdów kategorii N1 
do 120 km/h, zgodnie z definicją w art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie maksymalnej prędkości, którą mogą osiągać pojazdy należące do kategorii N1 
będzie miało korzystny wpływ na redukcję emisji CO2. Pojazdy te są wykorzystywane niemal 
wyłącznie do celów handlowych i nie muszą przekraczać prędkości 120 km/h. Nie należy tego 
traktować jako precedensu dla innych kategorii pojazdów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci nowych lekkich 
samochodów dostawczych, inni niż 
producenci, którym przyznano odstępstwo 
na mocy art. 10, mogą utworzyć grupę 
w celu wypełnienia swoich zobowiązań 
wynikających z art. 4.

1. Producenci inni niż producenci, którym 
przyznano odstępstwo na mocy art. 10 lub 
11 rozporządzenia (WE) 443/2009 mogą 
utworzyć grupę w celu wypełnienia swoich 
zobowiązań wynikających z art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być możliwe umieszczanie w jednej grupie emisji CO2 samochodów osobowych i 
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lekkich pojazdów dostawczych producenta, co pozwoli na redukcję kosztów przestrzegania 
przepisów, jak przedstawiono w unijnej ocenie oddziaływania. Z punktu widzenia środowiska 
i polityki nie ma różnicy, czy emisje CO2 są zredukowane dla samochodów pasażerskich czy 
lekkich pojazdów dostawczych. Takie uśrednienie nie działa na niekorzyść tych producentów 
lekkich samochodów dostawczych, którzy nie produkują samochodów osobowych, ponieważ 
są oni objęci art. 10. 80% odzwierciedla dłuższy cykl użytkowania lekkich pojazdów 
dostawczych i środki redukcji CO2 w ramach niniejszego rozporządzenia (zob. dyrektywa 
WE/2009/33 tabela 3 w załączniku).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ust. 5 nie stosuje się w przypadku gdy 
wszyscy producenci tworzący grupę 
stanowią część tej samej grupy 
producentów powiązanych.

6. Ust. 5 nie stosuje się w przypadku gdy 
wszyscy producenci tworzący grupę 
stanowią część tej samej grupy 
producentów powiązanych lub jeśli grupa 
składa się tylko z jednego producenta 
umieszczającego w jednej grupie swoje 
floty samochodów pasażerskich i lekkich 
pojazdów dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie
 Zob. poprawka do art. 6 ust. 1.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Indywidualne poziomy emisji danego 
producenta zostają zastąpione przez 
zmodyfikowane cele dla producentów, 
którzy mają wspólną grupę samochodów 
pasażerskich i lekkich pojazdów 
dostawczych.
Modyfikacja jest następująco 
definiowana:
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80% różnicy między celem emisji danego 
producenta oraz jego średnimi 
indywidualnymi emisjami zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 443/2009 dodaje 
się do średnich indywidualnych celów 
emisji CO2 dla lekkich samochodów 
dostawczych. Dyrektywa 2009/33/WE 
ustanawia stosunek cyklu użytkowania 
pojazdu dla samochodów osobowych i 
lekkich samochodów dostawczych na 
80%.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 6 ust. 1.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 2 - litera (a) - podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kary dla producentów, którzy nie obniżyli swoich emisji CO2 dla lekkich pojazdów 
dostawczych powinny odpowiadać odpowiednim przepisom dotyczącym samochodów 
osobowych. Wniosek Komisji nie zawiera żadnego uzasadnienia dla wyższych kar w 
przypadku pojazdów należących do kategorii N1. 
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 2 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) od 2019 r.: (b) od 2019 r.:

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

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

Or. en

Uzasadnienie

 Uzasadnienie poprawki do art. 8 ust. 2 lit. a).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 2 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„przekroczony poziom emisji” oznacza 
liczbę dodatnią gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
CO2 producenta – przy uwzględnieniu 
zmniejszenia emisji CO2 za pomocą 
technologii innowacyjnych zatwierdzonych 
zgodnie z art. 11 oraz redukcję CO2 
poniżej celu zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) 443/2009 – przekracza jego 
docelowy indywidualny poziom emisji w 
roku kalendarzowym lub w części roku 
kalendarzowego, do których odnosi się 
obowiązek wynikający z art. 4, w 
zaokrągleniu do trzeciego miejsca po 
przecinku; „liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych” oznacza liczbę 
nowych lekkich samochodów 
dostawczych, których jest producentem i 
które zostały zarejestrowane w tym okresie 
zgodnie z kryteriami etapowego 
stosowania określonymi w art. 4.
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Or. en

Uzasadnienie

Umieszczanie w jednej grupie samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych 
(wyciąganie średniej między odległościami do osiągnięcia celu) zmniejsza koszty 
przestrzegania przepisów poniesione przez producenta, jak wykazała unijna analiza 
oddziaływania. Z punktu widzenia środowiska i polityki nie ma różnicy, czy emisje CO2 są 
zredukowane dla samochodów pasażerskich czy lekkich pojazdów dostawczych. Takie 
umieszczanie w jednej grupie nie działa na niekorzyść tych producentów lekkich samochodów 
dostawczych, którzy nie produkują samochodów osobowych, ponieważ są oni objęci art. 10. 
Współczynnik 0,8 odzwierciedla dłuższy cykl użytkowania lekkich pojazdów dostawczych i 
środki redukcji CO2 w ramach niniejszego rozporządzenia

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 2 - litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) docelowy indywidualny poziom emisji 
zgodny z możliwościami zmniejszenia 
emisji przez producenta, w tym 
z ekonomicznymi i technologicznymi 
możliwościami zmniejszenia jego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 oraz 
z uwzględnieniem cech 
charakterystycznych rynku typu 
produkowanych lekkich samochodów 
dostawczych.

(d) docelowy indywidualny poziom emisji 
zgodny ze średnią branżową oraz 
z możliwościami zmniejszenia emisji przez 
producenta, w tym z ekonomicznymi,
technologicznymi możliwościami oraz 
ogólną średnią w przemyśle zmniejszenia 
jego indywidualnego poziomu emisji CO2 
oraz z uwzględnieniem cech 
charakterystycznych rynku typu 
produkowanych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno sprecyzować, że producenci korzystający z odstępstwa muszą 
osiągnąć redukcję na równym poziomie, co ich konkurencja i nie pozwalać Komisji na 
proponowanie nierealistycznych redukcji.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 - ustęp 4 - tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 - ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do 2011 r. Komisja, w stosownych 
przypadkach, przedkłada wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
celu ustanowienia procedury pozwalającej 
na określenie wartości reprezentatywnych 
poziomów emisji CO2 oraz wydajności 
paliwa pojazdów skompletowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nieoficjalnie zgodziła się, że obecny wniosek w sprawie pojazdów budowanych 
wieloetapowo jest niewykonalny. Niniejsza poprawka, razem z poprawkami 1, 3, 4 i 13, 
odrzuca oryginalny, źle nakreślony wniosek i wzywa Komisję do przedstawienia nowego 
wniosku do 2011 r.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II - część B - punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Indywidualne poziomy emisji 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nieoficjalnie zgodziła się, że obecny wniosek w sprawie pojazdów budowanych 
wieloetapowo jest niewykonalny. Niniejsza poprawka, razem z poprawkami 1, 3, 4 i 12, 
odrzuca oryginalny, źle nakreślony wniosek i wzywa Komisję do przedstawienia nowego 
wniosku do 2011 r.
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UZASADNIENIE

Od momentu przyjęcia aktu dotyczącego emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych oczekuje się analogicznego prawodawstwa dla lekkich pojazdów dostawczych. 

Lekkie pojazdy dostawcze są używane głównie przez firmy, w tym małe i średnie 
przedsiębiorstwa, i stanowią obecnie około 12% floty. Musimy również zgodzić się, że 
pojazdy te są często kupowane przez nabywców flot w dużych ilościach, a zatem ich 
wydajność i koszty eksploatacji są już z bliska monitorowane. 

Nadal jednak średnie ograniczenie poziomu emisji CO2 w latach 2002-2007 dla lekkich 
pojazdów dostawczych sięgało 0,4-0,5% rocznie, a ta poprawa w zakresie zużycia paliwa 
została zniwelowana wzrostem popytu na transport i na większe pojazdy. 

Zatem przyjęcie wspólnotowych docelowych poziomów emisji dla nowych lekkich pojazdów 
dostawczych jest konieczne, aby zapobiec rozdrobnieniu rynku wewnętrznego w następstwie 
przyjmowania różnych środków na poziomie państw członkowskich. Ponadto ustalenie norm 
emisji CO2 dla nowych lekkich pojazdów dostawczych jest konieczne, aby zapobiec ryzyku 
wystąpienia luki prawnej wynikającej z częściowego pokrywania się rejestracji samochodów 
osobowych z rejestracjami lekkich samochodów dostawczych. Ponadto dnia 28 czerwca 
2007 r. Rada zaproponowała Komisji wystąpienie z wnioskiem dotyczącym poprawy w 
zakresie zużycia paliwa przez lekkie pojazdy dostawcze. Ważne jest również, aby zachęcać 
przemysł motoryzacyjny do inwestowania w nowe technologie.  

Sprawozdawca zgadza się z istotą wniosku, a w szczególności z zadowoleniem przyjmuje 
zdroworozsądkowe podejście, polegające na oparciu wniosku w dużej mierze na legislacji 
przyjętej na ostatniej sesji plenarnej dotyczącej emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów 
samochodowych. Sektor lekkich pojazdów dostawczych powinien działać tak samo, jak 
sektor samochodów osobowych, który podejmuje działania na rzecz redukcji emisji.

Jednak należy zauważyć, że te dwa sektory nie funkcjonują tak samo. W sektorze lekkich 
pojazdów dostawczych cykl planowania i cykl produkcyjny są dłuższe w porównaniu z 
sektorem samochodów osobowych. Oprócz tego lekkie pojazdy dostawcze, jak wskazuje ich 
nazwa, są wykorzystywane głównie do celów handlowych i w przeciwieństwie do 
samochodów osobowych jest mniej możliwości zmodyfikowania ich kształtu czy ciężaru w 
celu zredukowania emisji. Podstawową metodą redukcji emisji w przypadku lekkich 
pojazdów dostawczych są modyfikacje silnika i mechaniki samochodu, co jest znacznie 
dłuższym i droższym procesem niż zmiana kształtu samochodu. Należy również zauważyć, że 
w sektorze lekkich pojazdów dostawczych w znacznie większym stopniu niż w przypadku 
samochodów osobowych używa się oleju napędowego.

Jednak sprawozdawca nie chciałby, aby daty docelowe zawarte we wniosku  były dodatkowo 
wydłużane. Bliższa data docelowa zwiększy koncentrację i przyniesie rezultaty. Jednak 
sprawozdawca ma wątpliwości, czy długoterminowy cel wniosku 135 g CO2/km może być 
osiągnięty w podanym terminie. Biorąc pod uwagę wyższe koszty redukcji CO2 w lekkich 
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samochodach dostawczych w porównaniu do samochodów osobowych oraz potrzebę 
dłuższego planowania i cyklów produkcyjnych, wartość docelowa 150g CO2/km jest celem 
ambitnym, lecz możliwym do osiągnięcia.

Proponowane prawodawstwo daje producentom możliwość tworzenia między sobą „grup” w 
celu zrealizowania celów dotyczących emisji. Z zadowoleniem przyjmuje się elastyczność. 
Jednak zgodnie z zasadą, że zaoszczędzony gram CO2 pozostaje zaoszczędzonym gramem 
CO2, bez względu na to jak tego dokonano, sprawozdawca proponuje, żeby producenci 
wytwarzający zarówno samochody osobowe, jak i lekkie pojazdy dostawcze, mogli stworzyć 
w swoim przedsiębiorstwie wspólną grupę dla obu typów pojazdów. Umieszczanie w jednej 
grupie samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (wyciąganie średniej 
między odległościami do osiągnięcia celu) zmniejsza koszty przestrzegania przepisów 
poniesione przez producenta, jak wykazała unijna analiza oddziaływania. Z punktu widzenia 
środowiska i polityki nie ma różnicy, czy emisje CO2 są zredukowane dla samochodów 
pasażerskich czy lekkich pojazdów dostawczych. Takie umieszczanie w jednej grupie nie 
działa na niekorzyść tych producentów lekkich samochodów dostawczych, którzy nie 
produkują samochodów osobowych, ponieważ są oni objęci art. 10. Pozwolenie producentom 
na tę dodatkową elastyczność jest korzystne dla środowiska, a ponadto jest dobrą praktyką 
biznesową. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zaproponowanie przez Komisję odstępstw dla 
producentów wytwarzających mniej niż 22 tys. samochodów rocznie i uważa, że wniosek 
zawiera rozsądny punkt odniesienia. Jednak rozporządzenie powinno sprecyzować, że 
producenci korzystający z odstępstwa muszą osiągnąć redukcję na równym poziomie co ich 
konkurencja i nie pozwalać Komisji na proponowanie nierealistycznych redukcji. 
Sprawozdawca zaproponował odnośna poprawkę.

Sprawozdawca jest zaskoczony, że proponowane kary nałożone na producentów, którzy nie 
zredukowali swoich emisji CO2 w przypadku lekkich pojazdów dostawczych, powinny być 
wyższe od kar nałożonych w analogicznej sytuacji na producentów samochodów osobowych. 
Kary dla obu sektorów powinny być jednolite, a we wniosku Komisji nie ma żadnego 
uzasadnienia nakładania wyższych kar na producentów pojazdów kategorii N1. 
Sprawozdawca proponuje zatem wprowadzenie zmian do tekstu, tak by go ujednolicić z 
legislacją dotyczącą samochodów osobowych.

Celem proponowanej legislacji jest redukcja emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów 
dostawczych. Jak już wspomniano, jest to trudniejsze niż w przypadku samochodów 
osobowych, ponieważ kształt tych pojazdów nie może zostać łatwo i tanio zmieniony na 
potrzeby wydajności. Wszystkie zmiany dotyczą silnika i mechaniki. Jednak dodatkowym 
sposobem poradzenia sobie z tym problemem byłoby wprowadzenie obowiązkowych 
urządzeń ograniczających prędkość dla lekkich pojazdów dostawczych. Dysponujemy 
odpowiednią technologią, jest to tani i skuteczny sposób natychmiastowego obniżenia emisji i 
wiele organizacji handlowych montuje te urządzenia w swoich już gotowych pojazdach. 
Wniosek sprawozdawcy ma zastosowanie jedynie do lekkich pojazdów dostawczych. Pojazdy 
te są wykorzystywane niemal wyłącznie do celów handlowych i nie muszą móc przekraczać 
prędkości 120 km/h. Nie należy również traktować tej sytuacji jako precedensu dla 
wprowadzenia urządzeń ograniczających prędkość w samochodach osobowych.
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Komisja nieoficjalnie przyznała, że jej pierwotny wniosek dla pojazdów budowanych 
wieloetapowo (tzn. pojazdów budowanych etapowo przez kilu różnych producentów) jest 
niewykonalny. Oczywiście niesprawiedliwym byłoby karanie producentów pojazdu 
podstawowego, jeśli nie są oni odpowiedzialni za to co się dzieje z pojazdem na dalszych 
etapach produkcji. Komisja zaproponowała, że przedstawi nowe wnioski do 2014 r., jednak 
sprawozdawca sugeruje, że Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący pojazdów 
budowanych wieloetapowo do 2011 r. Powinno się tego dokonać poprzez utworzenie systemu 
pomiaru emisji pojazdów skompletowanych.


