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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 USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia 
docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych 
przewidzianego na 2020 r.
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0394),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję 
(C7-0185/2012),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 
grudnia 2012 r.,

– po konsultacji z Komitetem 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 (A7-0000/2013),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 

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

docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć. Co za 
tym idzie, potwierdzona została 
wykonalność osiągnięcia do 2020 r. 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147g CO2/km. Niedawno opublikowane 
analizy wskazują jednak, że docelowy 
poziom emisji wynoszący 147 g CO2/km 
nadal jest zbyt ambitny. W świetle 
obecnego kryzysu gospodarczego na 
producentów w Unii nie należy nakładać 
żadnych dodatkowych obciążeń 
regulacyjnych w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak rozporządzenie (UE) nr 
510/2011 może 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 i aby Komisja przygotowała 
sprawozdanie oraz, w stosownych 
przypadkach, przyjęła propozycje 
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r. Aby zapewnić producentom 
pewność planowania, takich propozycji 
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nie należy jednak przedkładać przed 2018 
r., ponieważ ustanowienie takich 
docelowych poziomów powinno opierać
się na nowym cyklu testowym i 
odpowiednich procedurach badania, które 
mają zostać przyjęte w 2014 r. To powinno 
zapewnić zebranie dostatecznych i 
wiarygodnych danych w latach 2014–
2018, by każda propozycja nowych 
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r. była dobrze uzasadniona.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Superjednostki są dla producentów 
istotnym narzędziem inicjującym zmianę 
technologiczną oraz zapewniającym 
zachętę do inwestowania w innowacyjne 
technologie niskoemisyjne. Są również 
skutecznym instrumentem osiągania 
celów rozporządzenia (UE) nr 510/2011 
bez nakładania dodatkowych obciążeń na 
podatników w Unii. Dzięki zastosowaniu 
superjednostek możliwe jest wspieranie 
wszystkich rodzajów alternatywnych 
mechanizmów napędowych. Dlatego 
należy przedłużyć okres stosowania 
mechanizmu superjednostek na okres po 
2018 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 510/2011.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Planuje się, że w 2014 r. nowy 
europejski cykl jazdy (NECJ) zostanie 
zastąpiony przez nowy cykl testowy –
światową ujednoliconą procedurę badania 
lekkich pojazdów dostawczych (WLTP). Z 
tego względu wszelkie ewentualne 
docelowe poziomy emisji na okres po 2020 
r. powinny być określane w oparciu o 
WLTP, po jej pełnym opracowaniu i 
wdrożeniu. Jeżeli WLTP nie zostanie w 
pełni opracowana i wdrożona do dnia 31 
grudnia 2017 r., wszelkie ewentualne 
nowe docelowe poziomy emisji powinny 
być określane zgodnie z obowiązującym 
wówczas cyklem testowym. Wszelkie 
zmiany obowiązujących docelowych 
poziomów emisji powinny być 
dokonywane w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 3 ust. 1 lit. h) otrzymuje 
brzmienie:
„h) „indywidualny poziom emisji CO2” 
oznacza poziom emisji CO2 z lekkiego 
samochodu dostawczego, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i określony w certyfikacie 
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zgodności jako wielkość emisji CO2
(wartość uśredniona) dla pojazdów 
kompletnych lub skompletowanych; do 
celów stosowania niniejszego punktu 
wszelkie zmiany procedur pomiaru 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007 oraz rozporządzeniu (WE) nr 
692/2008 wchodzące w życie od dnia 1 
stycznia 2013 r. stosuje się ze skutkiem od 
dnia 1 stycznia 2021 r.”;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5

Superjednostki
Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 75 g CO2/km liczy się 
jako:
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2016 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze, 
począwszy od 2017 r.
– 1 lekki samochód dostawczy, począwszy 
od 2025 r.
Superjednostki zgromadzone w latach 
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2017–2025 mogą być wykorzystane w 
dowolnym roku w tym okresie do celów 
obliczania średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2.
W okresie obowiązywania systemu 
superjednostek maksymalna liczba 
nowych lekkich samochodów 
dostawczych o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 75 g CO2/km, jaka 
będzie brana pod uwagę w stosowaniu 
mnożników podanych w akapicie 
pierwszym, nie przekracza 50 000 
lekkich samochodów dostawczych na 
producenta.”;

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazywanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest publicznie 
dostępny.
Do dnia 30 czerwca 2013 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:
a) średni indywidualny poziom emisji 
CO2 w poprzednim roku 
kalendarzowym;
b) docelowy indywidualny poziom emisji 
w poprzednim roku kalendarzowym;
c) różnicę między jego średnim 
indywidualnym poziomem emisji CO2 w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
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obliczanym zgodnie z lit. a), a jego 
docelowym indywidualnym poziomem 
emisji w tym samym roku.
Dodatkowo do dnia 30 czerwca każdego 
roku, począwszy od 2017 r. i w każdym 
kolejnym roku aż do 2025 r. włącznie, 
Komisja oblicza wstępnie dla każdego 
producenta:
a) średni indywidualny poziom emisji CO2
w poprzednim roku kalendarzowym, bez 
uwzględnienia superjednostek, o których 
mowa w art. 5;
b) różnicę między jego średnim 
indywidualnym poziomem emisji CO2 w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
obliczanym zgodnie z lit. a), a jego 
docelowym indywidualnym poziomem 
emisji w tym samym roku.
Komisja powiadamia każdego z 
producentów o wyniku wstępnego 
obliczenia, którego dokonała dla tego 
producenta. Powiadomienie zawiera 
dane w podziale na państwa 
członkowskie, dotyczące liczby 
zarejestrowanych nowych lekkich 
samochodów dostawczych oraz ich 
indywidualnych poziomów emisji CO2.”;

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) W art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia o wyniku 
wstępnego obliczenia przewidzianego w 
ust. 4 producent może powiadomić 
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Komisję o wszelkich błędach w danych, 
wskazując państwo członkowskie, 
w którym jego zdaniem wystąpił błąd.
Od 2017 do 2025 r. włącznie każdy 
producent, w terminie trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia o wyniku 
wstępnego obliczenia, o którym mowa w 
ust. 4, powiadamia Komisję, czy Komisja 
ma uwzględnić superjednostki, o których 
mowa w art. 5, do celów obliczania jego 
średniego indywidualnego poziomu emisji 
CO2 w poprzednim roku 
kalendarzowym.”;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2018 
r. Komisja dokona, w razie potrzeby,
przeglądu docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, warunków i innych 
aspektów niniejszego rozporządzenia w 
celu ustalenia docelowego poziomu emisji 
CO2 dla nowych lekkich pojazdów 
dostawczych na okres po 2020 r., w 
oparciu o nową procedurę badania i cykl 
testowy, o których mowa w art. 13 ust. 6, 
lub – o ile nie są one dostępne – w oparciu 
o obowiązującą wówczas w pełni 
określoną i wdrożoną procedurę 
badania.”;

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b) – tiret drugie
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– akapit trzeci otrzymuje brzmienie: – akapit czwarty* otrzymuje brzmienie: 

Aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, Komisja przyjmuje wzory zawarte w 
załączniku I w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, 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.”;

Regulacyjna procedura badania i cykl 
testowy obowiązujące w dniu 1 stycznia 
2013 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 oraz załącznikiem III i XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008 
pozostają podstawą pomiaru 
indywidualnego docelowego poziomu 
emisji, o którym mowa w załączniku I 
pkt 1 lit. c). Nowa procedura badania i 
cykl testowy, które mają zastąpić obecne 
procedurę badania i cykl testowy, zostaną 
w pełni określone i wdrożone w terminie 
do dnia 31 grudnia 2017 r. Do tego 
terminu dostępne będą również 
dostateczne dane z monitoringu z tych 
nowych procedury badania i cyklu 
testowego. Po tym terminie Komisja zbada 
możliwość ustanowienia nowych 
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r. oraz, w razie potrzeby, przedłoży 
wniosek zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.

__________________
* We wniosku Komisji numeracja tego 
akapitu jest niewłaściwa. Zmienia się 
czwarty akapit w art. 13 ust. 6.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) od 2020 r.: c) od 2020 r.:

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

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + 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. 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Uzasadnienie

Korekta – błąd we wniosku Komisji.
UZASADNIENIE

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu 
zmniejszenia poziomu emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych. Art. 13 ust. 1 
rozporządzenia zobowiązuje Komisję do potwierdzenia wykonalności długoterminowego 
średniego docelowego poziomu emisji dla parku pojazdów, w wysokości 147 g CO2 na km od 
2020 r., oraz do określenia metody osiągnięcia poziomu docelowego. Przyjmując swój 
wniosek COM(2012) 394 z dnia 11 lipca 2012 r. Komisja spełniła wymóg 
współprawodawców i potwierdziła, że możliwe jest osiągnięcie wynoszącego 147 g 
docelowego poziomu emisji, określonego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE). 

Docelowy poziom emisji w 2020 r.

Sprawozdawca uważa, że nie należy zmieniać tego długoterminowego docelowego poziomu 
emisji w wysokości 147 g CO2/km, który ma obowiązywać od 2020 r. To ambitny cel, 
uzgodniony zaledwie w 2011 r., niecałe dwa lata przed przyjęciem przez Komisję wniosku 
potwierdzającego jego wykonalność. Z tego względu sprawozdawca w pełni popiera wniosek 
Komisji, potwierdzający, że docelowy poziom emisji na 2020 r. jest technicznie wykonalny. 
Z następujących przyczyn sprawozdawca jest przeciwny zmianie obowiązującego 
długoterminowego docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g CO2/km:
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 od czasu uzgodnienia docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g nie doszło do 
żadnej zmiany okoliczności środowiskowych lub gospodarczych, które uzasadniałyby 
zmianę poziomu ambicji na obecnym etapie;

 art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 510/2011 nadaje Komisji mandat do 
potwierdzenia wykonalności długoterminowego docelowego poziomu emisji. Z 
pewnością celem tego przepisu nie było udzielenie Komisji prawa do zaproponowania 
bardziej ambitnego docelowego poziomu emisji. Z tego względu pozostawienie bez 
zmian długoterminowego docelowego poziomu emisji, określonego w obowiązującym 
rozporządzeniu, jest zgodne z literą i duchem art. 13 ust. 1;

 producenci również potrzebują pewności planowania. Docelowy poziom emisji CO2
na 2020 r. uzgodniono zaledwie dwa lata temu; wszelkie dalsze zmiany na tym etapie 
byłyby sprzeczne z tą uzasadnioną potrzebą pewności; 

 przy określaniu docelowych poziomów emisji CO2 należy wziąć pod uwagę długi 
okres zmian w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych. Producenci znajdują 
się już na późnych etapach planowania pojazdów, które mają być wprowadzone do 
obrotu w 2020 r. Zmiana docelowego poziomu emisji na tym etapie miałaby 
niekorzystny wpływ na cykle produkcyjne u producentów;

 zmiana docelowego poziomu emisji byłaby również niekorzystna dla ogólnej 
wiarygodności długoterminowych docelowych poziomów emisji, ponieważ ich 
charakter z definicji wymaga, by obowiązywały one przez długi czas (tzn. w okresie 
od 2011 do 2020 r.);

 chociaż analizy pokazują, że docelowy poziom emisji na 2020 r. mógłby być 
ambitniejszy, to istnieją również analizy wskazujące, że docelowy poziom emisji w 
wysokości 147 g jest zbyt ambitny. Z tego względu nie ma jednoznacznych przesłanek 
do zmiany docelowego poziomu emisji w którąkolwiek stronę; 

 brak danych: dotychczas brakowało danych, szczególnie w przypadku tak zwanych 
„pojazdów budowanych wieloetapowo”. Wystarczające dane z monitoringu nie będą 
dostępne przed 2014 r. Nie należy omawiać nowych docelowych poziomów emisji 
bez dostępu do dostatecznych i wiarygodnych danych;

 kolejnym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest obecna sytuacja gospodarcza, 
na którą wpływa kryzys finansowy. Z tego względu na producentów europejskich nie 
należy nakładać kolejnych obciążeń gospodarczych poprzez ustanawianie 
ambitniejszych docelowych poziomów emisji;

 ambitniejsze cele mogą zwiększyć koszty inwestycji (na przykład badań i rozwoju) 
ponoszone przez producentów. Pojazdy typu N1 są zwykle wykorzystywane przez 
rzemieślników, kurierów, w branży usług przesyłek ekspresowych oraz przez wielu 
detalistów, na przykład kwiaciarzy, restauratorów, z których większość należy do 
MŚP. Przegląd prawodawstwa nie powinien prowadzić do nakładania dodatkowych 
obciążeń na MŚP;

 sprawozdawca przestrzega porozumienia w sprawie długoterminowego docelowego 
poziomu emisji, które osiągnięto w 2011 r. po długich i trudnych negocjacjach między 
Parlamentem Europejskim i Radą.

Poziom docelowy na okres po 2020 r.

Sprawozdawca proponuje, by nie ustanawiać nowego docelowego poziomu emisji na okres 
po 2020 r. przynajmniej do dnia 1 stycznia 2018 r., kiedy nowy cykl testowy będzie w pełni 
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wdrożony. Nowy cykl testowy WLTP (światowa ujednolicona procedura badania lekkich 
samochodów dostawczych) nie jest jeszcze dostępny, ale jego przyjęcie przewidziane jest na 
2014 r. WLTP spowoduje zmianę podstawy określania docelowych poziomów emisji CO2 i 
na razie nie wiadomo, w jaki sposób zmiany w cyklach testowych wpłyną na mierzony 
poziom emisji CO2. Kiedy tylko nowy cykl testowy będzie dostępny, konieczne będzie 
zebranie w okresie kilku lat dostatecznych i wiarygodnych danych dotyczących emisji, aby 
zapewnić należyte uzasadnienie nowych docelowych poziomów emisji. 

Przed dyskusją o docelowym poziomie emisji na okres po 2020 r. konieczne będzie 
monitorowanie rozwoju technologicznego i ewentualnego spadku emisji CO2. Na tym etapie 
nie można przewidzieć rozwoju technologicznego w okresie po 2020 r. Nadal nie wiadomo, w 
jakim stopniu technologie alternatywne zostaną zaakceptowane na rynku. Obecnie w skali 
ogólnoświatowej istnieje wiele scenariuszy technologicznych i chociaż przełom 
technologiczny jest możliwy, to nadal nie wiadomo, w jaki sposób wpłynie to na poziom 
całkowitych emisji CO2 z pojazdów. Z tego względu przed dyskusją o nowym docelowym 
poziomie emisji należy zebrać więcej danych w celu monitorowania emisji CO2. 

Superjednostki

Superjednostki to dodatkowe jednostki za pojazdy niskoemisyjne. W obecnym 
rozporządzeniu (UE) nr 510/2011 każdy pojazd niskoemisyjny, który emituje mniej niż 
50 g CO2/km, otrzymuje dodatkowe jednostki dla parku pojazdów producenta. Na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 510/2011 mechanizm superjednostek wygaśnie w 2018 r. Chociaż 
superjednostki znalazły się w nowym wniosku Komisji w sprawie emisji CO2 z samochodów 
osobowych, to nie zostały one włączone do obecnego wniosku dotyczącego emisji CO2 z 
lekkich samochodów dostawczych. Sprawozdawca uważa jednak, że superjednostki są 
ważnym narzędziem służącym wspieraniu wprowadzania do obrotu pojazdów 
niskoemisyjnych oraz zachęcania producentów do opracowywania technologii o niskiej emisji 
CO2. Ponieważ na razie nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości główna technologia 
niskoemisyjna, należy utrzymać mechanizm superjednostek. Jednocześnie nie wymaga to 
żadnych dodatkowych środków finansowych i dzięki temu nie obciąża podatników. 

Aby włączyć również większe lekkie samochody dostawcze oraz dać producentom zachętę do 
opracowywania technologii alternatywnych w cięższych kategoriach pojazdów, próg 
powinien zostać podniesiony do 75 gramów. 

Ekoinnowacje

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zastosowane przez Komisję podejście, służące 
utrzymaniu ekoinnowacji we wniosku. Należy wspierać nowe innowacje, a wniosek zapewnia 
wyraźną zachętę w tym celu. Należy uprościć proces zatwierdzania oraz zawsze wspierać 
efektywne technologie.

Cykl testowy

Przewiduje się, że NECJ (nowy europejski cykl jazdy) zostanie w 2014 r. zastąpiony przez 
WLTP (światową ujednoliconą procedurę badania lekkich samochodów dostawczych). W 
efekcie zmianie ulegną wyniki testów i pomiar emisji CO2. Komisja proponuje dostosowanie 
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docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g zgodnie z cyklem testowym WLTP za 
pomocą aktów delegowanych. Sprawozdawca proponuje utrzymanie cyklu NECJ jako cyklu 
referencyjnego dla docelowego poziomu emisji w 2020 r. oraz zmianę referencyjnego cyklu 
testowego w powiązaniu z ewentualnym docelowym poziomem emisji na okres po 2020 r. 
Nie należy tego proponować przed 2018 r. Każdy nowy docelowy poziom emisji, nawet w 
razie jego dostosowania, powinien być określany na podstawie dostatecznych danych z 
monitoringu oraz ustanawiany w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.


