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Poprawka 178
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do 1 stycznia 2014 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie średnie docelowe poziomy emisji 
CO2 pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie, który 
należy osiągnąć do 2020 r., opierając 
swoje obliczenia na wynikach 
zaktualizowanej oceny skutków 
obejmującej ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu. Zmiany 
niniejszego rozporządzenia dokonuje się 
w sposób jak najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Kompleksowy wniosek obejmuje również :
– przegląd procedur pomiaru emisji CO2
zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009,
– ewentualne włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii M2 
i N2, zgodnie z definicją w załączniku II 
do dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007,
– aspekty wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym ewentualnej 
weryfikacji kryteriów użyteczności, opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji, 
innowacyjnych technologii, odstępstw dla 
drobnych producentów i zmian 
w załącznikach I i II.
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Or. fr

Poprawka 179
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2016 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej masy 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
w okresie trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.

skreślony

Środki te stają się skuteczne po raz 
pierwszy z dniem 1 stycznia 2018 r., 
a następnie co trzy lata.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Poprawka 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2016 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej masy 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
w okresie trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.

skreślony

Środki te stają się skuteczne po raz 
pierwszy z dniem 1 stycznia 2018 r., 
a następnie co trzy lata.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Poprawka 181
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2016 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej masy 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
w okresie trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.

2. Do dnia 31 października 2016 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0, o której mowa 
w tym załączniku, do średniej masy 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
w okresie trzech poprzednich lat 
kalendarzowych.

Środki te stają się skuteczne po raz 
pierwszy z dniem 1 stycznia 2018 r., 
a następnie co trzy lata.

Środki te stają się skuteczne po raz 
pierwszy z dniem 1 stycznia 2018 r., 
a następnie co trzy lata.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 182
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:

skreślony

– 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
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– aspektów wprowadzania w życie tego
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu dla przemysłu samochodowego 
i zależnych od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,
– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;
– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 
i M2, zgodnie z definicją w załączniku II 
do dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 183
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:

4. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
oceni wdrożenie docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom bezpieczeństwo inwestycyjne w odniesieniu do celów 
związanych z 2020 r.

Poprawka 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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, począwszy od roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km; oraz

Or. en

Poprawka 185
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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, począwszy od roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km; oraz

Or. en
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Poprawka 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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, począwszy od roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Poprawka 187
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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, począwszy od roku 2020, 
długoterminowego docelowego poziomu 
160 g CO2/km; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Długoterminowy cel jest ważny dla stymulowania postępu w ochronie środowiska i 
zapewnienia przemysłowi pewności planowania. Lekkie pojazdy dostawcze mają dłuższe cykle 
konstrukcyjne i produkcyjne, tym samym wyższe koszty zmniejszenia emisji CO2, co 
uniemożliwia realne osiągnięcie docelowego poziomu 135g/km w zaproponowanym 
przedziale czasu i zwiększa cenę sprzedaży o ponad 5 000 euro. Rozszerzenie rozporządzenia 
na pojazdy kategorii N2 i M2 w drodze komitologii nie wydaje się odpowiednie, ponieważ 
pojazdy te należą raczej do kategorii pojazdów ciężarowych.

Poprawka 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
135 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom 135 g/km w 2020 r. jest nierealistyczny, dlatego 
nierozsądne jest opieranie oceny wpływu na tej liczbie. Potrzebna jest obszerna ocena 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Poprawka 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 

– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
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skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom jest nierealny. Konieczne jest zapewnienie obszernej oceny 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Ewentualne rozszerzenie zakresu rozporządzenia na pojazdy kategorii N2 i M2 stanowi 
fundamentalną zmianę rozporządzenia. Pojazdy kategorii N2 i M2 są raczej pojazdami 
ciężarowymi, tj. nawet te o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg mają zazwyczaj 
masę do 5-6 ton. Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na te kategorie pojazdów ma poważny 
wpływ na owe kategorie i dlatego może być brane pod uwagę tylko w odniesieniu do 
wszelkich celów długoterminowych.

Poprawka 190
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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. de

Uzasadnienie

Przed ostatecznym określeniem nowego docelowego poziomu należy sprawdzić jego realność 
zgodnie z procedurami określonymi w art. 12 ust. 4. Ponieważ tym samym istnieje możliwość 
przyjęcia innego docelowego poziomu, nie można już teraz uznać wynikających z tego zmian 
za „nieistotne”. W tym przypadku konieczna jest procedura legislacyjna, dla której potrzeb 
Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie odpowiednie wnioski.
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Poprawka 191
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 125 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom bezpieczeństwo inwestycyjne w odniesieniu do celów 
związanych z 2020 r.

Poprawka 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 125 g CO2/km; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Cel na 2020 r. wynoszący 125g CO2/km stanowiłby 38% redukcję w porównaniu z obecnymi 
poziomami. Byłoby to bardziej spójne z poziomem redukcji w przypadku samochodów, gdzie 
cel na 2020 r. wymaga 40% redukcji. Techniczna wykonalność uzyskania poziomu 125g 
CO2/km wspierana jest przez ocenę skutków dokonaną przez Komisję i stanowi silny bodziec 
dla producentów do wprowadzenia innowacji w swych pojazdach.
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Poprawka 193
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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

Poprawka 194
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 2023, długoterminowego 
docelowego poziomu 140 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności tekstu oraz uzyskania we właściwym czasie konkretnych i 
osiągalnych celów.
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Poprawka 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 120 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom 125 g/km w 2020 r. konieczny jest w celu wsparcia MŚP. Umożliwiłoby to 
użytkownikom pojazdów bardziej oszczędne zużycie paliwa oraz prowadziłoby do 
oszczędności w wysokości około 2100 euro, nawet przy uwzględnieniu relatywnie dużego 
wzrostu cen: zgodnie z oceną skutków zapewni to zysk netto dla konsumentów, nie będzie 
miało negatywnego wpływu na środowisko i nie przyczyni się do znaczącego spadku 
sprzedaży pojazdów.

Poprawka 196
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 130 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. da
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Poprawka 197
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 130 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

To prawodawstwo jest korzystne dla społeczeństwa, ponieważ prowadzi do oszczędności 
paliwa. Wiele państw członkowskich właśnie zwiększyło podatki paliwowe z powodu kryzysu 
finansowego, a prawdopodobnie więcej państw członkowskich postąpi w ten sam sposób.
Sensowny długoterminowy cel potrzebny jest również, by sprostać naszym zobowiązaniom w 
zakresie środowiska dotyczącym zmniejszenia emisji CO2 o 80-95% do 2050 r. Przepisy te są 
również spójne z planem działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii opracowanym przez 
Komisję, ponieważ doprowadzą one do większej wydajności energetycznej w transporcie.

Poprawka 198
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 160 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na dłuższe cykle rozwoju i produkcji, celu 135g CO2/km nie można realnie rzec 
biorąc osiągnąć w zaproponowanym przedziale czasowym. 160g CO2/km jest celem 
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ambitnym, lecz możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 199
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy – 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 160 g CO2/km, pod 
warunkiem potwierdzenia jego realności na 
podstawie aktualnych wyników oceny 
skutków; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na dłuższe cykle rozwoju i produkcji, celu 135g CO2/km nie można realnie rzec 
biorąc osiągnąć w zaproponowanym przedziale czasowym. 160g CO2/km jest celem 
ambitnym, lecz możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 200
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu dla przemysłu samochodowego 
i zależnych od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,

W oparciu o ewaluację i ocenę skutków, 
która obejmuje ogólną ocenę wpływu dla 
przemysłu samochodowego i zależnych od 
niego gałęzi przemysłu, Komisja, w 
stosownych przypadkach,

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom bezpieczeństwo inwestycyjne w odniesieniu do celów 
związanych z 2020 r.
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Poprawka 201
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

– przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące zasad wdrożenia wymogów 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom bezpieczeństwo inwestycyjne w odniesieniu do celów 
związanych z 2020 r.

Poprawka 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en
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Poprawka 203
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Poprawka 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
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of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Poprawka 205
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy cel jest ważny dla stymulowania postępu w ochronie środowiska i 
zapewnienia przemysłowi pewności planowania. Lekkie pojazdy dostawcze mają dłuższe cykle 
konstrukcyjne i produkcyjne, tym samym wyższe koszty zmniejszenia emisji CO2, co 
uniemożliwia realne osiągnięcie docelowego poziomu 135g/km w zaproponowanym 
przedziale czasu i zwiększa cenę sprzedaży o ponad 5 000 euro. Rozszerzenie rozporządzenia 
na pojazdy kategorii N2 i M2 w drodze komitologii nie wydaje się odpowiednie, ponieważ 
pojazdy te należą raczej do kategorii pojazdów ciężarowych.

Poprawka 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego – określa zasady możliwego włączenia do 
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rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom 135 g/km w 2020 r. jest nierealistyczny, dlatego 
nierozsądne jest opieranie oceny wpływu na tej liczbie. Potrzebna jest obszerna ocena 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Poprawka 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– określa zasady możliwego włączenia do 
niniejszego rozporządzenia pojazdów 
kategorii N2 i M2, zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE o 
masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 
kg oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 jako cel 
długoterminowy.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom jest nierealny. Konieczne jest zapewnienie obszernej oceny 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Ewentualne rozszerzenie zakresu rozporządzenia na pojazdy kategorii N2 i M2 stanowi 
fundamentalną zmianę rozporządzenia. Pojazdy kategorii N2 i M2 są raczej pojazdami 
ciężarowymi, tj. nawet te o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg mają zazwyczaj 
masę do 5-6 ton. Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na te kategorie pojazdów ma poważny 
wpływ na owe kategorie i dlatego może być brane pod uwagę tylko w odniesieniu do 
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wszelkich celów długoterminowych.

Poprawka 208
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 
i M2, zgodnie z definicją w załączniku II 
do dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

– przedstawia wniosek w sprawie 
włączenia do niniejszego rozporządzenia 
pojazdów kategorii N2 i M2, zgodnie 
z definicją w załączniku II do dyrektywy 
2007/46/WE o masie odniesienia 
nieprzekraczającej 2 610 kg oraz 
pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Or. de

Uzasadnienie

Przed ostatecznym określeniem zmienionego docelowego poziomu 150 g CO2/km należy 
sprawdzić jego realność zgodnie z procedurami określonymi w art. 12 ust. 4. Ponieważ tym 
samym istnieje możliwość przyjęcia innego docelowego poziomu, nie można już teraz uznać 
wynikających z tego zmian za „nieistotne”. W tym przypadku konieczna jest procedura 
legislacyjna, dla której potrzeb Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie odpowiednie wnioski.

Poprawka 209
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potwierdza włączenie do niniejszego 
rozporządzenia pojazdów kategorii N2 i 
M2, zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg 
oraz pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 

– przedstawia wniosek w sprawie
włączenia do niniejszego rozporządzenia 
pojazdów kategorii N2 i M2, zgodnie z 
definicją w załączniku II do dyrektywy 
2007/46/WE o masie odniesienia 
nieprzekraczającej 2 610 kg oraz 
pojazdów, na które rozszerzono 
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rozporządzenia (WE) nr 715/2007. homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Or. en

Poprawka 210
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przed ostatecznym określeniem zmienionego docelowego poziomu 150 g CO2/km należy 
sprawdzić jego realność zgodnie z procedurami określonymi w art. 12 ust. 4. Ponieważ tym 
samym istnieje możliwość przyjęcia innego docelowego poziomu, nie można już teraz uznać 
wynikających z tego zmian za „nieistotne”. W tym przypadku konieczna jest procedura 
legislacyjna, dla której potrzeb Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie odpowiednie wnioski.

Poprawka 211
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

skreślony

Or. en
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Poprawka 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 213
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
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kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3. niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Poprawka 215
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy cel jest ważny dla stymulowania postępu w ochronie środowiska i 
zapewnienia przemysłowi pewności planowania. Lekkie pojazdy dostawcze mają dłuższe cykle 
konstrukcyjne i produkcyjne, tym samym wyższe koszty zmniejszenia emisji CO2, co 
uniemożliwia realne osiągnięcie docelowego poziomu 135g/km w zaproponowanym 
przedziale czasu i zwiększa cenę sprzedaży o ponad 5 000 euro. Rozszerzenie rozporządzenia 
na pojazdy kategorii N2 i M2 w drodze komitologii nie wydaje się odpowiednie, ponieważ 
pojazdy te należą raczej do kategorii pojazdów ciężarowych.
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Poprawka 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom 135 g/km w 2020 r. jest nierealistyczny, dlatego 
nierozsądne jest opieranie oceny wpływu na tej liczbie. Potrzebna jest obszerna ocena 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Poprawka 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie tych środków, które 
mają na celu zmianę istotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany docelowy poziom jest nierealny. Konieczne jest zapewnienie obszernej oceny 
wpływu przed ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty.

Ewentualne rozszerzenie zakresu rozporządzenia na pojazdy kategorii N2 i M2 stanowi 
fundamentalną zmianę rozporządzenia. Pojazdy kategorii N2 i M2 są raczej pojazdami 
ciężarowymi, tj. nawet te o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg mają zazwyczaj 
masę do 5-6 ton. Rozszerzenie zakresu rozporządzenia na te kategorie pojazdów ma poważny 
wpływ na owe kategorie i dlatego może być brane pod uwagę tylko w odniesieniu do 
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wszelkich celów długoterminowych.

Poprawka 218
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 13 ust. 2, o ile procedura ta pozostaje 
zgodna ze zmienionymi traktatami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić producentom bezpieczeństwo inwestycyjne w odniesieniu do celów 
związanych z 2020 r.

Poprawka 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
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W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu na przemysł samochodowy 
i zależne od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,
– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Europejskiej wniosek w sprawie tych 
środków, które mają na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Poprawka 220
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
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sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu na przemysł samochodowy i 
zależne od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,
– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Europejskiej wniosek w sprawie tych 
środków, które mają na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy cel jest ważny dla stymulowania postępu w ochronie środowiska i 
zapewnienia przemysłowi pewności planowania. Lekkie pojazdy dostawcze mają dłuższe cykle 
konstrukcyjne i produkcyjne, tym samym wyższe koszty zmniejszenia emisji CO2, co 
uniemożliwia realne osiągnięcie docelowego poziomu 135g/km w zaproponowanym 
przedziale czasu i zwiększa cenę sprzedaży o ponad 5 000 euro. Docelowy poziom 160g/km 
(zobacz: ocena wpływu DG-ENV) również prowadziłby do średniego zwiększenia ceny 
sprzedaży o 3800 euro w przypadku każdego pojazdu.

Poprawka 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
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w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu na przemysł samochodowy i 
zależne od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,
– przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia w sposób, 
który jest możliwie najbardziej neutralny 
z punktu widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.
Komisja Europejska przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
Europejskiej wniosek w sprawie tych 
środków, które mają na celu zmianę 
istotnych elementów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 222
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 1 stycznia 2018 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 10 
w celu określenia:
– sposobów osiągnięcia w opłacalny 
sposób, począwszy od roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
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145 g CO2/km; oraz
– aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
wpływu na przemysł samochodowy i 
zależne od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja, w stosownych przypadkach,
– przedstawia 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 223
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do 2014 r. Komisja w następstwie 
oceny skutków publikuje sprawozdanie na 
temat dostępności danych dotyczących 
powierzchni postojowej i ładowności, 
a także ich zastosowania jako parametru 
użyteczności służącego do określania 
indywidualnych docelowych poziomów 
emisji oraz, w stosownych przypadkach, 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek w sprawie zmiany 
załącznika I.

skreślony

Or. fr



AM\816196PL.doc 31/46 PE441.272v01-00

PL

Poprawka 224
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przyjmuje się środki umożliwiające 
niezbędne przystosowanie do wzorów 
z załącznika I w celu odzwierciedlenia 
wszelkich zmian w regulacyjnej 
procedurze kontrolnej pomiaru 
indywidualnych poziomów emisji CO2.

skreślony

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 225
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2. Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 227
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2.  Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 228
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en

Poprawka 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem Komisji powinno być znalezienie odpowiedniego rozwiązania przed przyjęciem 
wniosku legislacyjnego. Wniosek Komisji przewiduje dostosowanie się od 2014 r. do 
docelowego poziomu CO2.  Pojazdy skompletowane stanowią około 15-16% całego rynku 
lekkich samochodów dostawczych. Ze względu na duży udział w rynku i nieznane jeszcze 
następstwa dla producentów oryginalnego sprzętu, należy jak najszybciej określić 
odpowiednią procedurę pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu 
emisji CO2 oraz masy pojazdów skompletowanych.

Poprawka 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.

Or. en

Poprawka 231
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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 

7. Do 2011 r. Komisja ustanowi procedurę 
pozwalającą na określenie wartości 
reprezentatywnych poziomu emisji CO2 
oraz masy pojazdów skompletowanych w 
celu ich monitorowania.
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sprawie zmiany załącznika II.

Or. en

Poprawka 232
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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.

7. Do 2011 r. Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie metody ustalania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana we wniosku Komisji metoda ustalania indywidualnych poziomów emisji CO2 
pochodzących z pojazdów skompletowanych została już negatywnie oceniona w dokumencie 
roboczym Komisji i wskazano również na konieczność opracowania alternatywnej metodyki. 
Ze względu na duży udział w rynku należy jak najszybciej określić odpowiednią procedurę 
pozwalającą na określenie wartości reprezentatywnych poziomu emisji CO2 oraz masy 
pojazdów skompletowanych.

Poprawka 233
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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

7. Do 2011 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie metody ustalania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 
pochodzących z pojazdów 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
w sprawie zmiany załącznika II.

skompletowanych.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja informowała już w dokumencie roboczym, że zaproponowana we wniosku Komisji 
metoda ustalania indywidualnych poziomów emisji CO2 pochodzących z pojazdów 
skompletowanych jest niewłaściwa i konieczne jest jak najszybsze wszczęcie procedury 
przeglądu.

Poprawka 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Orientacyjne indywidualne poziomy 
emisji dla każdego lekkiego samochodu
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

1. Indywidualne poziomy emisji CO2 dla 
każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

(a) od 2014 r. do 2017 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

indywidualny poziom emisji CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) od 2018 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = 0,093

Or. en
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Uzasadnienie

Doradca Komisji zwrócił uwagę na fakt, że prawdopodobieństwo zwiększenia masy jest 
znacznie mniejsze w przypadku lekkich pojazdów dostawczych niż samochodów osobowych, 
ponieważ zwiększenie średniej masy prowadzi do znaczącego zwiększenia kosztów 
związanych z osiągnięciem docelowego poziomu.

Ponadto wprowadzenie w życie korekty masy w 2018 r. i co trzy lata po tej dacie prowadzi do 
częstego dostosowania do docelowego poziomu, co jest nie do pogodzenia z potrzebami 
producentów lekkich pojazdów dostawczych w odniesieniu do czasu na przystosowanie się. 
Dlatego nie ma potrzeby brania pod uwagę autonomicznego zwiększenia masy.

Poprawka 235
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Orientacyjne indywidualne poziomy 
emisji dla każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

1. Indywidualne poziomy emisji CO2 dla 
każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

(a) od 2014 r. do 2017 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

indywidualny poziom emisji CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) od 2018 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = 0,093

Or. en
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Uzasadnienie

Doradca Komisji zwrócił uwagę na fakt, że prawdopodobieństwo zwiększenia masy jest 
znacznie mniejsze w przypadku lekkich pojazdów dostawczych niż samochodów osobowych, 
ponieważ zwiększenie średniej masy prowadzi do znaczącego zwiększenia kosztów 
związanych z osiągnięciem docelowego poziomu.

Ponadto wprowadzenie w życie korekty masy w 2018 r. i co trzy lata po tej dacie prowadzi do 
częstego dostosowania do docelowego poziomu, co jest nie do pogodzenia z potrzebami 
producentów lekkich pojazdów dostawczych w odniesieniu do czasu na przystosowanie się. 
Dlatego nie ma potrzeby brania pod uwagę autonomicznego zwiększenia masy.

Poprawka 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Orientacyjne indywidualne poziomy 
emisji dla każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

1. Indywidualne poziomy emisji CO2 dla 
każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

(a) od 2014 r. do 2017 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

indywidualny poziom emisji CO2 = 175 + 
a × (M – M0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) od 2018 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = 0,093

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana czasu wprowadzenia w życie oraz fazy przejściowej w odniesieniu do docelowego 
poziomu 175g/km zgodnie z poprawką do artykułu 4.

Zaproponowany długoterminowy poziom docelowy 135g/km w 2020 r. jest całkowicie 
nierealistyczny w przewidzianym terminie. Potrzebna jest obszerna ocena wpływu przed 
ustaleniem jakiegokolwiek długoterminowego poziomu docelowego oraz daty. Zob. poprawka 
do art. 1.

Poprawka 237
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Orientacyjne indywidualne poziomy 
emisji dla każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

1. Orientacyjne indywidualne poziomy 
emisji dla każdego lekkiego samochodu 
dostawczego, podane w gramach na 
kilometr, oblicza się zgodnie z następującą 
formułą:

(a) od 2014 r. do 2017 r.: (a) od 2014 r. do 2017 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 165 + a × (M – M0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) od 2018 r.: (b) od 2018 r.:

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)

orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 165 + a × (M – M0)

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

M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1

M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1

a = 0,093 a = 0,093

(c) od 2020 r.:
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 125 + a × (M – M0)
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gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 ust. 
4

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji należy zapewnić pewność prawną w 
odniesieniu do długoterminowego celu na 2020 r.

Poprawka 238
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2017 r.: (a) od 2015 r.:

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z brzmieniem odpowiednich artykułów.

Poprawka 239
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) od 2018 r.: skreślony
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 175 + a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
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M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 12 
ust. 1
a = 0,093

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności tekstu.

Poprawka 240
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2011 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2013 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

Or. en

Uzasadnienie

Ze uwagi na spójność. Monitorowanie powinno być dostosowane do wdrażania 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Poprawka 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2011 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2013 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
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odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

Or. en

Uzasadnienie

Ze uwagi na spójność. Monitorowanie powinno być dostosowane do wdrażania 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Poprawka 242
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2011 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2013 r. i każdego kolejnego roku 
państwa członkowskie ewidencjonują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego lekkiego 
samochodu dostawczego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

Or. en

Poprawka 243
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2011 r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2013 r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:
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Or. en

Uzasadnienie

Ze uwagi na spójność. Monitorowanie powinno być dostosowane do wdrażania 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Poprawka 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2011 r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2013 r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

Or. en

Uzasadnienie

Ze uwagi na spójność. Monitorowanie powinno być dostosowane do wdrażania 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Poprawka 245
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2011 r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:

3. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2013 r. i dla każdego następnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie określa, zgodnie z metodami 
podanymi w części B, dla każdego z 
producentów:
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Or. en

Poprawka 246
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) indywidualny poziom emisji CO2; (ii) indywidualny poziom emisji CO2 oraz 
udział ograniczenia emisji w wyniku 
innowacyjnych technologii zgodnie z art. 
11;

Or. en

Uzasadnienie

Ze uwagi na spójność. Monitorowanie powinno być dostosowane do wdrażania 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Poprawka 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) indywidualny poziom emisji CO2; (ii) indywidualny poziom emisji CO2 oraz 
udział ograniczenia emisji w wyniku 
innowacyjnych technologii zgodnie z art. 
11;

Or. en

Uzasadnienie

Ze uwagi na spójność. Monitorowanie powinno być dostosowane do wdrażania 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.
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Poprawka 248
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) indywidualny poziom emisji CO2; (ii) indywidualny poziom emisji CO2 oraz 
udział ograniczenia emisji w wyniku 
innowacyjnych technologii zgodnie z art. 
11;

Or. en

Poprawka 249
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) indywidualny poziom emisji CO2; (ii) indywidualny poziom emisji CO2 oraz 
udział ograniczenia emisji w wyniku 
innowacyjnych technologii zgodnie z art. 
11;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności tekstu.

Poprawka 250
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Indywidualne poziomy emisji 
pochodzących z pojazdów 
skompletowanych

skreślony
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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

Celem zapewnienia spójności.


