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PR_COD_1amCom

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 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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. 
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0393),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0184/2012),

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

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

– 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 oraz Komisji Transportu i Turystyki (A6-0000/2013),

1. przyjmuje 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 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
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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.

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. de

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

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 

(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. W celu 
zapewnienia producentom pewności 
planowania należy utrzymać obecną 
procedurę kontrolną do celów niniejszego 
rozporządzenia do 2020 r. Od roku 2021 
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dla producentów i klas pojazdów. powinna ją zastąpić procedura badań 
lekkich pojazdów dostawczych. Po
wprowadzeniu w roku 2021 do celów 
niniejszego rozporządzenia procedury 
badań lekkich pojazdów dostawczych
wartości graniczne określone w załączniku 
I powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

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

(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. 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 stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie 2009/443/WE
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. de

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie 2009/443/WE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

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 
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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 zmiany 
procedury pomiaru, określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 oraz w 
rozporządzeniu (WE) 692/2008 i 
wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r., zaczynają obowiązywać dopiero 
od dnia 1 stycznia 2021 r.”;

Or. de

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie 2009/443/WE
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 
indywidualnym poziomie emisji CO2 
poniżej 50g CO2/km lub o minimalnym 
zasięgu 40 km, jeżeli jest napędzany 
wyłącznie silnikiem elektrycznym, 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.,
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– 2 samochody w 2018 r.,
– 2 samochody w 2019 r.,
– 2 samochody w 2020 r.
(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.
(1c) Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 
grudnia 2023 r. producenci mogą zwrócić 
się do Komisji o uwzględnienie 
superjednostek zgromadzonych zgodnie z 
ust. 3 przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2.”;

Or. de

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie 2009/443/WE
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 
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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 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie 2009/443/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) po art. 8 ust. 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„(3a) Komisja prowadzi rejestr 
zgromadzonych superjednostek, o których 
mowa w art. 5 ust. 1c. Rejestr jest 
publicznie dostępny.”;

Or. de

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„(4) Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych zgłoszonych przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszego 
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artykułu. Centralny rejestr jest publicznie 
dostępny.
Do dnia 30 czerwca każdego roku, 
począwszy od roku 2011, Komisja 
wstępnie oblicza dla każdego 
producenta:
a) średni indywidualny poziom emisji 
CO2 w poprzednim roku 
kalendarzowym;
b) docelowy indywidualny poziom emisji 
w poprzednim roku kalendarzowym; 
oraz
c) różnicę między jego obliczonym 
zgodnie z lit. a) średnim indywidualnym 
poziomem emisji CO2 w poprzednim 
roku kalendarzowym a jego docelowym 
indywidualnym poziomem emisji w tym 
samym roku.
Dodatkowo, najpóźniej do dnia 30 
czerwca każdego roku, począwszy od roku 
2016 r. do roku 2023 włącznie, Komisja 
wstępnie oblicza dla każdego producenta:
a) średni indywidualny poziom emisji CO2 
w poprzednim roku kalendarzowym bez 
uwzględniania superjednostek, o których 
mowa w art. 5;
b) różnicę między jego obliczonym zgodnie 
z lit. a) średnim indywidualnym poziomem 
emisji CO2 w poprzednim roku 
kalendarzowym a jego docelowym 
indywidualnym poziomem emisji w tym 
samym roku.
Komisja powiadamia każdego producenta 
o wyniku wstępnego obliczenia, którego 
dokonała dla tego producenta. 
Powiadomienie zawiera dane dla 
poszczególnych państw członkowskich 
dotyczące liczby zarejestrowanych nowych 
samochodów osobowych i ich 
indywidualnych poziomów emisji CO2.”

Or. de
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„(5) W ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia o wyniku 
wstępnych obliczeń przewidzianych w 
ust. 4 producenci mogą powiadomić 
Komisję o wszelkich błędach w danych, 
wskazując państwo członkowskie, 
w którym ich zdaniem wystąpił błąd.
Od roku 2016 do roku 2023 włącznie 
każdy producent powiadamia Komisję w 
ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o wyniku wstępnego 
obliczenia przewidzianego w ust. 4, czy 
przy obliczaniu jego średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 w 
poprzednim roku kalendarzowym Komisja 
ma uwzględnić superjednostki, o których 
mowa w art. 5.
Komisja uwzględnia wszystkie 
powiadomienia otrzymane od 
producentów i do dnia 31 października 
potwierdza lub zmienia wstępne 
obliczenia przewidziane w ust. 4.”;

Or. de

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



PR\926759PL.doc 13/19 PE500.598v03-00

PL

„(1) Na wniosek dostawcy lub 
producenta uwzględnia się ograniczenie 
emisji CO2 uzyskane dzięki 
zastosowaniu technologii innowacyjnych 
lub zestawowi technologii innowacyjnych 
(„innowacyjne pakiety technologiczne”). 
Całkowity udział tych technologii w 
zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 7 g 
CO2/km.”;

Or. de

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie 2009/443/WE
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) w art. 12 ust. 2 zdanie pierwsze
otrzymuje brzmienie:

(9) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

„(2) Komisja przyjmuje szczegółowe 
przepisy dotyczące procedury 
zatwierdzania technologii innowacyjnych 
lub innowacyjnych pakietów 
technologicznych, 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. 
Przepisy proceduralne oparte są na 
następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:
a) dostawca lub producent muszą być 
odpowiedzialni za ograniczenie emisji 
CO2 osiągnięte poprzez 
wykorzystywanie technologii 
innowacyjnych lub innowacyjnych 
pakietów technologicznych;
b) technologie innowacyjne lub 
innowacyjne pakiety technologiczne
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muszą mieć zweryfikowany udział w 
redukcji emisji CO2;
c) oddziaływanie technologii 
innowacyjnych i innowacyjnych pakietów 
technologicznych na indywidualny poziom 
emisji CO2 danego samochodu 
osobowego nie może wynosić więcej niż 
25% w standardowym cyklu testów; 
technologie innowacyjne i innowacyjne 
pakiety technologiczne nie mogą być 
objęte przepisami wynikającymi 
z obowiązkowych środków dodatkowych 
mających na celu realizację wymogu
zmniejszenia emisji o 10 g CO2/km, 
o których mowa w art. 1, lub być
obowiązkowe na mocy innych przepisów 
prawa wspólnotowego.”;

Or. de

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie 2009/443/WE
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„(3) Dostawca lub producent, który 
ubiega się o zatwierdzenie środka jako 
technologii innowacyjnej lub 
innowacyjnego pakietu technologicznego, 
przedstawia Komisji sprawozdanie, w 
tym sprawozdanie weryfikujące 
sporządzone przez niezależny 
zatwierdzony organ. W przypadku gdy 
możliwa jest interakcja środka z inną 
już zatwierdzoną technologią 
innowacyjną lub innym już 
zatwierdzonym innowacyjnym pakietem 
technologicznym, w sprawozdaniu 
zamieszcza się wzmiankę o tej interakcji, 
a w sprawozdaniu weryfikującym 
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dokonuje się oceny zakresu, w jakim 
interakcja zmienia zmniejszenie emisji 
uzyskane dzięki każdemu środkowi.”;

Or. de

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Rozporządzenie 2009/443/WE
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) po art. 12 ust. 4 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„(4a) Raz w roku Komisja przedkłada 
Radzie i Parlamentowi sprawozdanie 
dotyczące zatwierdzonych i odrzuconych 
innowacyjnych technologii i 
innowacyjnych pakietów 
technologicznych.”;

Or. de

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b)
Rozporządzenie 2009/443/WE
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi; (b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„(3) Od roku 2012 Komisja 
przeprowadza ocenę wpływu w celu 
dokonania do roku 2014 przeglądu, 
przewidzianego w art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007, 
procedur pomiaru emisji CO2 
ustanowionych na mocy tego 
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rozporządzenia, aby od roku 2021 
stosować zmienioną procedurę pomiaru.
Komisja przedstawia w szczególności 
stosowne wnioski mające na celu 
przystosowanie tych procedur w celu 
odpowiedniego odzwierciedlania 
rzeczywistego zachowania się 
samochodów pod kątem emisji CO2, 
oraz dotyczące włączenia 
zatwierdzonych technologii 
innowacyjnych określonych w art.12 
ust.4, które mogłyby być widoczne 
w cyklu kontrolnym. Komisja 
dopilnowuje, aby procedury te były 
następnie regularnie poddawane 
przeglądowi.”;

Or. de

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie 2009/443/WE
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. de
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Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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. 

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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. Należy w 
pełni dostosować odstępstwa wynikające z 
nowej procedury kontrolnej. Takie 
dostosowanie wchodzi w życie od dnia 1 
stycznia 2021 r.

Or. de
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku jest dalsze znaczące, a jednocześnie racjonalne z ekonomicznego 
i ekologicznego punktu widzenia zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych koncepcji w dziedzinie napędu pojazdów. 
Od 2006 r. obowiązuje poziom emisji dla pojazdów wynoszący 160g CO2/km, od 2015 
poziom ten będzie wynosił 130g CO2/km, a od 2020 r. – 95g CO2/km. Jest to bardzo ambitna 
wartość. Sprawozdawca uważa za istotne osiągnięcie tego celu, mimo że stanowi on 
największe ograniczenie ostatnich lat. Ponadto w swoim wniosku COM(2012)0393 Komisja 
zaproponowała obniżenie wskaźnika emisji służącego do obliczania indywidualnych 
poziomów emisji CO2 z nowych samochodów osobowych, o którym mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 443/2009, z a = 0,0457 do a = 0,0333. Ta zmiana stanowi dalsze wyrównanie o 27%, 
prowadzące do obciążenia producentów większych samochodów premium wyższymi 
kosztami niż producentów mniejszych samochodów. Ponieważ to jednak większe samochody 
wiodą na ogół prym w technologicznych nowinkach, sprawozdawca czuje się zmuszony do 
zaproponowania realistycznego systemu zachęt, sprzyjającego rozwojowi i stosowaniu 
nowych, ekologicznych koncepcji w dziedzinie napędu pojazdów. Nie może to skutkować 
obciążeniem krajowych budżetów państw członkowskich, zwłaszcza przez subsydiowanie 
skrośne. Jednocześnie sprawozdawca pragnie zagwarantować dalsze istnienie szerokiego 
zakresu producentów i nowych samochodów osobowych, aby umożliwić utrzymanie uczciwej 
konkurencji pomiędzy producentami nowych samochodów osobowych. Ponadto celem UE 
nie może być ustawowe ograniczenie indywidualnej swobody wyboru samochodu.

System zachęt powinien umożliwić wszystkim producentom gromadzenie do 2020 r. tzw. 
superkredytów, którymi Komisja będzie administrowała za pośrednictwem publicznie 
dostępnego rejestru. Następnie producenci będą mieli możliwość powiadomienia Komisji, czy 
zgromadzone superjednostki mają zostać uwzględnione w elastycznym sposób w danym roku 
kalendarzowym w celu osiągnięcia ich indywidualnego poziomu emisji. Jednak producenci 
będą mieli prawo do uwzględnienia superjednostek jedynie w przypadku, gdy w odnośnym 
roku kalendarzowym nie przekroczą swoich docelowych indywidualnych poziomów emisji o 
więcej niż 15%. Ponadto do przyznania superkredytów powinny się kwalifikować wyłącznie 
samochody, których indywidualne poziomy emisji CO2 wynoszą maksymalnie 50g CO2/km 
lub samochody o zasięgu 40 km, jeżeli są napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym. 
Zmusi to producentów do dalszego inwestowania w alternatywne napędy i wprowadzania 
nowych koncepcji na rynek. System zachęt przestanie obowiązywać w 2023 r. Wartość 
mnożnika będzie malejąca i od roku 2018 powinna wynieść 2. 

Aby umożliwić konsumentom dokonywanie porównań, zużycie paliwa każdego nowego 
modelu poszczególnych producentów będzie mierzone w ramach ujednoliconej procedury 
kontrolnej, NEDC (nowego europejskiego cyklu jezdnego). Obecnie Komisja i inne instytucje 
pracują nad jej nową wersją – światową procedurą badań lekkich pojazdów dostawczych. Aby 
zapewnić pewność planowania również producentom, konieczne jest, by procedura ta stała się 
podstawą osiągnięcia wartości 95g CO2/km. Później powinna ona zastąpić stary cykl testów i 
stać się podstawą określania celu na okres po 2020 r. 

Należy zachęcać producentów nowych samochodów osobowych i ich dostawców do 
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certyfikowania i wprowadzania technologii bądź pakietów technologicznych (ekoinnowacje), 
które przyczyniają się do dalszego zmniejszenia zużycia paliwa i bezpośrednio z tym 
związanych emisji CO2. Dotychczas nie ma żadnych uznanych ekoinnowacji, ponieważ 
procedura kontrolna trwa zbyt długo i jest zbyt kosztowna. Dlatego też sprawozdawca uważa 
za konieczne stworzenie zachęty ułatwiającej uznawanie innowacyjnych technologii lub 
pakietów technologicznych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 443/2009 całkowity udział 
tych technologii w zmniejszeniu docelowego indywidualnego poziomu emisji producenta nie 
może być wyższy niż 7g CO2/km. 

Ponieważ nie można jednak przewidzieć, które z alternatywnych koncepcji w dziedzinie 
napędu pojazdów zostaną zaakceptowane przez konsumentów, nie ma sensu dokonywać 
przeglądu regulacji na okres po 2020 r. już w roku 2014. Sprawozdawca uważa, że racjonalna 
ponowna ocena przyszłej sytuacji na rynku nie powinna mieć miejsca przed 2017 r. 


