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Poprawka 32
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 192 ust. 1,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka o charakterze technicznym, ponieważ wniosek dotyczący tego rozporządzenia 
został złożony przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony.

Poprawka 33
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Emisje pochodzące z sektora 
nieobjętego systemem handlu 
uprawnieniami do emisji również muszą 
zostać ograniczone o 10%, zaś
z najnowszych ustaleń Europejskiej 
Agencji Środowiska wynika, że wielkość 
emisji z transportu wciąż rośnie, co 
utrudnia obniżanie emisji pochodzących
z innych sektorów. 

Or. en

Uzasadnienie

Europejska Agencja Środowiska opublikowała właśnie swój najnowszy raport w ramach 
mechanizmu sprawozdawczego ds. transportu i środowiska (TERM), z którego wynika, że 
wielkość emisji z transportu nadal rośnie, co stanowi problem dla celów UE w zakresie 
klimatu.
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Poprawka 34
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Komisja zakończyła przegląd strategii 
zrównoważonego rozwoju, podczas 
którego położono nacisk na najpilniejsze 
problemy dla zrównoważonego rozwoju, 
takie jak transport, zmiany klimatu, 
ochrona zdrowia publicznego i zużycie 
energii. Problemy te są wzajemnie 
powiązane i mogą zostać rozwiązane 
poprzez zastosowanie środków 
efektywności energetycznej w transporcie.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno pojawić się odniesienie do nadrzędnych strategii Unii Europejskiej – strategia 
zrównoważonego rozwoju jest ważnym dokumentem strategicznym, którego nie wymieniono 
do tej pory w punktach preambuły.

Poprawka 35
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że rosnące 
natężenie ruchu drogowego i wynikający 
stąd wzrost zagrożenia oraz obciążeń 
stawiają wszystkie państwa członkowskie 
przed poważnymi problemami związanymi
z bezpieczeństwem drogowym
i środowiskiem naturalnym.

Or. en
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Uzasadnienie

Najnowszy raport TERM opublikowany przez Europejską Agencję Środowiska zwraca uwagę 
na fakt, że ruch drogowy wciąż stwarza poważne problemy związane ze środowiskiem 
naturalnym w Europie. Należy również podkreślić aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Poprawka 36
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rosnące natężenie ruchu drogowego
i wynikający stąd wzrost zagrożenia oraz 
obciążeń stawiają wszystkie państwa 
członkowskie przed poważnymi 
problemami związanymi
z bezpieczeństwem drogowym
i środowiskiem naturalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w szerszym zakresie opisać ogólny wpływ nasilającego się ruchu drogowego. 
Transport drogowy wiąże się z różnymi negatywnymi skutkami dla społeczeństwa, w tym
z wypadkami drogowymi i innymi kosztami ochrony zdrowia wskutek zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu, a także ze zmianami klimatu powodowanymi przez emisję gazów 
cieplarnianych z samochodów oraz z zatorami w ruchu drogowym.

Poprawka 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikatach tych zaproponowano 
zintegrowane podejście służące osiągnięciu 
we Wspólnocie docelowego poziomu 
emisji 120 g CO2/km pochodzących
z nowych samochodów osobowych 

(5) W komunikatach tych zaproponowano 
zintegrowane podejście służące osiągnięciu 
we Wspólnocie docelowego poziomu 
emisji 120 g CO2/km pochodzących
z nowych samochodów osobowych 
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zarejestrowanych we Wspólnocie do 2012 
r. poprzez skupienie się na obowiązkowym 
zmniejszeniu emisji CO2 w celu osiągnięcia 
poziomu 130 g CO2/km dla przeciętnych 
nowych samochodów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników 
pojazdów oraz dalsze zmniejszenie emisji
o 10 g CO2/km, lub równoważnik, jeśli 
będzie to konieczne ze względów 
technicznych, dzięki dalszym 
udoskonaleniom konstrukcyjnym oraz 
postępowi w zakresie zużycia paliwa
w lekkich samochodach dostawczych.

zarejestrowanych we Wspólnocie do 
2012 r. poprzez skupienie się na 
obowiązkowym zmniejszeniu emisji CO2
w celu osiągnięcia poziomu 130 g CO2/km 
dla przeciętnych nowych samochodów 
poprzez udoskonalenie konstrukcji 
silników pojazdów oraz dalsze 
zmniejszenie emisji o 10 g CO2/km, lub 
równoważnik, jeśli będzie to konieczne ze 
względów technicznych, dzięki dalszym 
udoskonaleniom konstrukcyjnym oraz 
postępowi w zakresie zużycia paliwa, zaś 
wymóg dotyczący ich montowania
powinien zostać rozszerzony na inne 
rodzaje pojazdów, w tym na lekkie
i ciężkie pojazdy użytkowe i autobusy.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wyraźnie stwierdzono w punkcie 16 preambuły rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 661/2009 w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów 
silnikowych, Komisja Europejska powinna dokonać oceny możliwości rozszerzenia obowiązku 
montowania niektórych dostępnych zaawansowanych technologii na inne kategorie 
pojazdów; w tym na lekkie i ciężkie pojazdy użytkowe oraz autobusy.

Poprawka 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku podawania specyfikacji 
technicznych związanych z informacją
o zużyciu energii lub cenie, reklama 
dotycząca pojazdów wchodzących
w zakres niniejszych przepisów, powinna 
dostarczać końcowemu użytkownikowi 
niezbędnych informacji o efektywności 
energetycznej pojazdu.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi jest, aby konsumenci, zwłaszcza MŚP, byli informowani
o efektywności energetycznej lekkich samochodów dostawczych, które zamierzają zakupić. 
Powyższe sformułowanie opiera się na tekście uzgodnionym do przeglądu dyrektywy
w sprawie etykiet efektywności energetycznej, uzupełnionym o specyfikacje techniczne, które 
są często wykorzystywane w reklamach lekkich samochodów dostawczych.

Poprawka 39
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie stara się 
przyśpieszyć i ułatwić, na zasadzie 
tymczasowej, proces wprowadzania na 
rynek Wspólnoty (na początkowym etapie 
ich sprzedaży) pojazdów 
ultraniskoemisyjnych, zważywszy na 
bardzo wysokie koszty badawczo-
rozwojowe oraz jednostkowe koszty 
produkcji wczesnej generacji technologii 
pojazdów bardzo niskoemisyjnych, które 
mają być wprowadzone w związku
z wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji

13. Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji
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w odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami
w okresie od 2014 r. do 2016 r., aby 
ułatwić ten proces. Zgodne jest to 
harmonogramem i etapami wprowadzania 
określonymi w rozporządzeniu 443/2009.

w odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami
w okresie od 2015 r. do 2018 r., aby 
ułatwić ten proces. Zgodne jest to
z harmonogramem i etapami 
wprowadzania określonymi
w rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z art. 4. Konieczny jest dłuższy okres realizacji
i wprowadzania ze względu na dłuższe cykle rozwojowe i produkcyjne w przypadku lekkich 
samochodów dostawczych w porównaniu z samochodami osobowymi.

Poprawka 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji
w odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 

13. Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji
w odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
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wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami
w okresie od 2014 r. do 2016 r., aby 
ułatwić ten proces. Zgodne jest to 
harmonogramem i etapami wprowadzania 
określonymi w rozporządzeniu 443/2009.

wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami
w okresie od 2015 r. do 2018 r., aby 
ułatwić ten proces. Zgodne jest to
z harmonogramem i etapami 
wprowadzania określonymi
w rozporządzeniu 443/2009.

Or. en

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji
w odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami
w okresie od 2014 r. do 2016 r., aby 
ułatwić ten proces. Zgodne jest to 
harmonogramem i etapami wprowadzania 
określonymi w rozporządzeniu 443/2009.

(13) Producenci powinni mieć swobodę 
decyzji w zakresie sposobów osiągnięcia 
celów określonych niniejszym 
rozporządzeniem oraz powinni mieć 
możliwość uśrednienia poziomu emisji
w odniesieniu do wszystkich nowych 
samochodów zamiast spełniać 
dopuszczalne poziomy emisji CO2 dla 
każdej sztuki. Powinno się zatem wymagać 
od producentów zapewnienia, aby średni 
indywidualny poziom emisji dla 
wszystkich nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych we 
Wspólnocie, za które są oni 
odpowiedzialni, nie przekraczał średnich 
docelowych poziomów emisji dla tych 
samochodów. Niniejsze rozporządzenie 
powinno być wprowadzane etapami
w okresie od 2015 r. do 2018 r., aby 
ułatwić ten proces. Zgodne jest to
z harmonogramem i etapami 
wprowadzania określonymi
w rozporządzeniu 443/2009.
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Poprawka 43
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę 
długoterminową wizję ustalając docelowy 
poziom 95 CO2/km jako średni poziom 
emisji dla nowych samochodów. W celu 
zapewnienia spójności z tym podejściem 
oraz pewności dla przemysłu w zakresie 
planowania, należy ustalić 
długoterminowy docelowy indywidualny 
poziom emisji CO2 pochodzących
z lekkich samochodów dostawczych
w 2020 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy docelowy poziom emisji jest istotny ze względu na ożywienie postępu
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zapewnienie pewności planowania
w przemyśle. W przypadku lekkich samochodów dostawczych planowanie i cykle produkcyjne 
są dłuższe, co wiąże się z wyższymi kosztami redukcji CO2, dlatego docelowy poziom 135g/km 
nie może zostać realnie osiągnięty w proponowanych ramach czasowych i spowoduje wzrost 
ceny detalicznej o ponad 5 000 euro. Również docelowy poziom 160g/km (patrz ocena 
skutków DG ENVI) spowodowałby wzrost ceny detalicznej o średnio 3 800 euro na 
samochód.
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Poprawka 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólnotowa strategia zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzących z samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych przewiduje zintegrowane 
podejście w celu osiągnięcia do 2012 r. 
wspólnotowego docelowego poziomu 120 
g CO2/km, równocześnie stanowiąc 
długoterminową wizję dalszego 
zmniejszenia emisji. Rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 potwierdza tę 
długoterminową wizję ustalając docelowy 
poziom 95 CO2/km jako średni poziom 
emisji dla nowych samochodów. W celu 
zapewnienia spójności z tym podejściem 
oraz pewności dla przemysłu w zakresie 
planowania, należy ustalić 
długoterminowy docelowy indywidualny 
poziom emisji CO2 pochodzących
z lekkich samochodów dostawczych
w 2020 r.

skreślony

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 is an 
ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail 
price increase of €3800 per vehicle).
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Poprawka 45
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna
w zależności od stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. W celu zapewnienia 
spójności mechanizm opłat powinien być 
podobny do mechanizmu określonego
w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

(20). Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne z tymi w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
zaproponowana przez Komisję wynosiłaby w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania 
inne sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t
i ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia 
cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane
z CO2).
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Poprawka 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna
w zależności od stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. W celu zapewnienia 
spójności mechanizm opłat powinien być 
podobny do mechanizmu określonego
w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

(20). Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne z tymi w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
zaproponowana przez Komisję wynosiłaby w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania 
inne sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t
i ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia 
cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane
z CO2).
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Poprawka 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna
w zależności od stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. W celu zapewnienia 
spójności mechanizm opłat powinien być 
podobny do mechanizmu określonego
w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009. 
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna
w zależności od stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. W celu zapewnienia 
spójności mechanizm opłat powinien być 
podobny do mechanizmu określonego
w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009. 
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji, proponowane w odniesieniu do lekkich 
samochodów dostawczych i zastosowane w przepisach dotyczących samochodów osobowych, 
są zupełnie nieproporcjonalne i nieporównywalne z tym w innych sektorach. Byłyby one 
szkodliwe dla branży i zagroziłyby jej konkurencyjności i rentowności. Obecna opłata za 
przekroczenie poziomu emisji wynosiłaby w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania 
inne sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t
i ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
naruszenia prawa, zaś dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia 
cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane
z CO2)..
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Poprawka 48
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna
w zależności od stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. W celu zapewnienia 
spójności mechanizm opłat powinien być 
podobny do mechanizmu określonego
w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009. 
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

(20) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 
przekraczają poziomy dopuszczalne na 
mocy niniejszego rozporządzenia, powinni 
uiszczać opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji za każdy rok kalendarzowy 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna
w zależności od stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. W celu zapewnienia 
spójności mechanizm opłat powinien być 
podobny do mechanizmu określonego
w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009. 
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest przesunięcie terminu, ponieważ w przypadku tego rodzaju pojazdów 
dostosowanie do przyszłych wymogów wymaga więcej czasu.

Poprawka 49
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zapewnić, że wartości emisji 
CO2 oraz wydajności paliwa są 
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reprezentatywne dla pojazdów 
skompletowanych i że obecny poziom 
emisji CO2 nie jest zaniżony, Komisja 
powinna przedstawić wniosek w sprawie 
metodologii obliczania indywidualnego 
poziomu emisji w celu określenia poziomu 
emisji dla każdego rodzaju pojazdu. 

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 na konieczność opracowania alternatywnej metodyki. Ze 
względu na znaczny udział na rynku trzeba jak najszybciej określić procedurę pozwalającą na 
określenie wartości reprezentatywnych poziomu emisji CO2 oraz wydajności paliwa pojazdów 
skompletowanych.

Poprawka 50
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jeżeli urządzenia ograniczające 
prędkość zostaną wprowadzone do 
ogólnego stosowania, wzrośnie ich 
korzystne oddziaływanie na ochronę 
środowiska naturalnego i zużycie energii, 
zmniejszy się zużycie silnika i opon, 
ograniczona zostanie dokuczliwość hałasu
i zwiększy się bezpieczeństwo drogowe.

Or. en

Uzasadnienie

Duża prędkość jest istotnym czynnikiem powodującym tragiczne wypadki drogowe w Europie. 
Pęd w kierunku uzyskiwania dużych prędkości w transporcie drogowym spowodował nie tylko 
wzrost popytu, lecz także zwiększenie zużycia paliwa i poziomów emisji CO2, obciążenia 
hałasem i nacisku na bezpieczeństwo. Urządzenia ograniczające prędkość byłyby zatem 
korzystne zarówno z punktu widzenia środowiska naturalnego i gospodarki, jak i z punktu 
widzenia bezpieczeństwa.
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Poprawka 51
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jeżeli urządzenia ograniczające 
prędkość zostaną wprowadzone do 
ogólnego stosowania, wzrośnie ich 
korzystne oddziaływanie na ochronę 
środowiska naturalnego i zużycie energii, 
zużycie silnika i opon oraz na 
bezpieczeństwo drogowe.

Or. en

Uzasadnienie

Duża prędkość jest najistotniejszym czynnikiem powodującym tragiczne wypadki drogowe
w Europie. Pęd w kierunku uzyskiwania dużych prędkości w transporcie drogowym 
spowodował nie tylko wzrost popytu, lecz także zwiększenie zużycia paliwa i poziomów emisji 
CO2 i nacisku na bezpieczeństwo. Urządzenia ograniczające prędkość byłyby zatem korzystne 
zarówno z punktu widzenia środowiska naturalnego, jak i bezpieczeństwa.

Poprawka 52
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jeżeli urządzenia ograniczające 
prędkość zostaną wprowadzone do 
ogólnego stosowania, pomogą one
w osiągnięciu celów niniejszego 
rozporządzania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i zużycia energii, 
zużycia silnika i opon oraz bezpieczeństwa 
drogowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Inteligentne urządzenia ograniczające prędkość będą miały pośredni i bezpośredni wpływ na 
zużycie paliwa. Bezpośredni wpływ w postaci spowolnienia prędkości jazdy wiąże się
z mniejszym zużyciem paliwa. Pośredni wpływ w postaci ustalenia maksymalnej prędkości 
pozwala na precyzyjną optymalizację układu napędowego dla tej konkretnej prędkości, co 
może dodatkowo ograniczyć emisje. Emisje CO2 nasilają się znacząco w sytuacjach zmiany 
dynamiki ruchu (zatrzymywanie i ruszanie), oraz przy prędkości wyższej niż 120 km/godz. 
Maksymalne ograniczenie emisji CO2, możliwe do osiągnięcia dzięki inteligentnym 
urządzeniom ograniczającym prędkość szacuje się na około 15%.

Poprawka 53
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia 
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu 
do pewnych kategorii pojazdów 
silnikowych we Wspólnocie, w celu 
włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie można osiągnąć dodatkowej redukcji CO2 w oparciu o obowiązek instalacji urządzeń 
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ograniczających prędkość: lekkie samochody dostawcze są obecnie testowane wg cyklów 
MVEG przy maksymalnej prędkości 120 km/h, która jest maksymalną dozwoloną prędkością
w większości państw członkowskich UE. Lekkie samochody dostawcze realizują dostawy 
przeważnie przemieszczając się po drogach miejskich i wiejskich, gdzie dochodzi do 
największej liczby wypadków. Na obszarach tych powinno obowiązywać ograniczenie 
prędkości.

Poprawka 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia 
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu 
do pewnych kategorii pojazdów 
silnikowych we Wspólnocie, w celu 
włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.



PE441.217v02-00 20/97 AM\817303PL.doc

PL

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Poprawka 55
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia 
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu do 
pewnych kategorii pojazdów silnikowych 
we Wspólnocie, w celu włączenia lekkich 
samochodów dostawczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem rozszerzenie zakresu dyrektywy 
Rady 92/6/EWG na instalację i użycie 
urządzeń ograniczających prędkość
w odniesieniu do pewnych kategorii 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie,
w celu włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 56
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia 
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu do 
pewnych kategorii pojazdów silnikowych 
we Wspólnocie, w celu włączenia lekkich 
samochodów dostawczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem rozszerzenie zakresu dyrektywy 
Rady 92/6/EWG na instalację i użycie 
urządzeń ograniczających prędkość
w odniesieniu do pewnych kategorii 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie,
w celu włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do pojazdów ciężarowych lekkie samochody dostawcze nie są obecnie 
wyposażone w urządzenia ograniczające prędkość. Urządzenia te stanowią niezwykle 
opłacalny sposób ograniczenia zużycia paliwa i emisji CO2 oraz przyczyniają się do 
zapewnienia bezpieczeństwa drogowego. Zakres dyrektywy 92/6/EWG, zmienionej dyrektywą 
2002/85/WE, należy rozszerzyć, aby objąć lekkie pojazdy dostawcze przepisami tej dyrektywy.
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Poprawka 57
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem zbadanie możliwości rozszerzenia
zakresu dyrektywy Rady 92/6/WE na 
instalację i użycie urządzeń 
ograniczających prędkość w odniesieniu do 
pewnych kategorii pojazdów silnikowych 
we Wspólnocie, w celu włączenia lekkich 
samochodów dostawczych objętych 
niniejszym rozporządzeniem.

(24) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa
i emisje CO2. Ponadto, przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
samochodów dostawczych, możliwe jest 
pojawienie się elementu konkurencji
w postaci maksymalnej prędkości, co 
mogłoby skutkować zbyt silnymi 
mechanizmami napędowymi
i wynikającym z tego faktu nieefektywnym 
działaniem w czasie eksploatacji przy 
niższych prędkościach. Wskazane jest 
zatem rozszerzenie zakresu dyrektywy 
Rady 92/6/EWG na instalację i użycie 
urządzeń ograniczających prędkość
w odniesieniu do pewnych kategorii 
pojazdów silnikowych we Wspólnocie,
w celu włączenia lekkich samochodów 
dostawczych objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 58
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
165 g/km poprzez udoskonalenie 
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konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zbliżyć się do sytuacji, w której ograniczenia poziomu emisji CO2 miałyby ujemny koszt, 
docelowy poziom emisji CO2 w 2014 r. powinien zostać wyznaczony na poziomie 165 g/km.

Poprawka 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
160 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. en

Uzasadnienie

Aby pomóc małym przedsiębiorstwom i zapewnić konsumentom i właścicielom pojazdów 
oszczędności w zakresie kosztów paliwa, niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić 
docelowy poziom emisji CO2 na poziomie 160 g/km w 2016 r. Z rozporządzenia w sprawie 
emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych wynika, że większą oszczędność paliwa 
osiągnięto znacznie szybciej, niż początkowo przewidywano. Dlatego poziom 160 g CO2/km
w 2016 r. powinien być możliwy do osiągnięcia. Pomogłoby to również ujednolicić różnice
w terminach między niniejszym rozporządzeniem a rozporządzeniem w sprawie emisji CO2
pochodzących z samochodów osobowych.
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Poprawka 60
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
160 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. en

Uzasadnienie

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Poprawka 61
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
175 g/km poprzez udoskonalenie 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie 
160 g/km poprzez udoskonalenie 
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konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. en

Uzasadnienie

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Poprawka 62
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie
175 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych. 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych na poziomie
160 g/km poprzez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami, oraz dzięki 
innowacyjnym technologiom.

Or. da



PE441.217v02-00 26/97 AM\817303PL.doc

PL

Poprawka 63
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Po roku 2020 wartość docelową dla 
średniego poziomu emisji pochodzących
z nowych lekkich samochodów 
dostawczych zarejestrowanych w Unii 
ustanawia się zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 12.

Or. fr

Poprawka 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 
160 g CO2/km jako średni poziom emisji
w  odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie
z art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 145g CO2/km 
jako średni poziom emisji w  odniesieniu 
do nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust. 5.

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 
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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 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Poprawka 65
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 
160 g CO2/km jako średni poziom emisji
w  odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie
z art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 145g CO2/km 
jako średni poziom emisji w  odniesieniu 
do nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust. 5.

Or. en

Poprawka 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 
160 g CO2/km jako średni poziom emisji
w  odniesieniu do nowych lekkich 
samochodów dostawczych, zgodnie
z art. 12 ust. 4.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 145g CO2/km 
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jako średni poziom emisji w  odniesieniu 
do nowych lekkich samochodów 
dostawczych, zgodnie z art. 12 ust. 5.

Or. en

Poprawka 67
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 średni poziom emisji CO2 dla
nowych lekkich samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie na 
poziomie 125 g/km przez udoskonalenie 
konstrukcji pojazdów, mierzony zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007
i wdrażającymi je przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji w roku 2020 wynoszący 125g/km jest z technicznego
i gospodarczego punktu widzenia możliwy do zrealizowania i wynikałyby z niego 
oszczędności paliwowe netto dla konsumenta.

Poprawka 68
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 
150 g CO2/km dla średniego poziomu 
emisji pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie, jeżeli 
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zarejestrowanych we Wspólnocie. Komisja potwierdzi jej realność w ramach 
przeglądu zgodnie z art. 12 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę dłuższy cykl produkcyjny w przypadku lekkich samochodów dostawczych, 
docelowy poziom 135 g CO2/km nie wydaje się być możliwy do osiągnięcia do 2020 r. Przed 
określeniem nowej wartości docelowej 150 g CO2/km należy sprawdzić jej realność zgodnie
z procedurami określonymi w art. 12 ust.4.

Poprawka 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 
145 g CO2/km dla średniego poziomu 
emisji pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy docelowy poziom emisji jest istotny ze względu na ożywienie postępu
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zapewnienie pewności planowania
w przemyśle. Jednakże proponowany długoterminowy docelowy poziom 135 g CO2/km
w 2020 r. jest nierealistyczny w przewidzianym terminie i mimo wyższych kosztów 
ograniczenia CO2 ponoszonych w przypadku lekkich samochodów dostawczych wymagałby 
dużo większego ograniczenia emisji CO2  w skali roku niż w przypadku samochodów 
osobowych.
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Poprawka 70
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2023 wartość docelową 
140 g CO2/km dla średniego poziomu 
emisji pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom powinien być konkretny i możliwy do zrealizowania w rozsądnym terminie, 
który pozwoliłby przemysłowi na stosowne i terminowe dostosowanie linii produkcyjnych.

Poprawka 71
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 
150 g CO2/km dla średniego poziomu 
emisji pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie, jeżeli 
Komisja potwierdzi jej realność w ramach 
przeglądu zgodnie z art. 12 ust. 4.

Or. en
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Poprawka 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji 125 g/km w 2020 r. jest konieczny, aby wspierać MŚP. Przyczniłoby 
się do zwiększenia oszczędności w zakresie zużycia paliwa dla użytkowników pojazdów
i doprowadziło do oszczędności paliwa o wartości 2100 euro nawet przy założeniu względnie 
dużego wzrostu ceny: z oceny skutków wynika, że spowoduje to korzyści netto dla 
konsumentów, nie będzie miało negatywnego wpływu na zatrudnienie i nie wywoła istotnego 
spadku sprzedaży pojazdów.

Poprawka 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji 125 g/km w 2020 r. oznaczałby ograniczenie o 38% w porównaniu
z obecnymi poziomami. Odpowiadałoby to w większym stopniu poziomom ograniczenia
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w samochodach osobowych, w przypadku których docelowy poziom w 2020 r. wymaga 
ograniczenia rzędu 40%. Techniczna możliwość osiągnięcia poziomu emisji 125 gCO2/km 
została potwierdzona w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków i stanowi ważny 
sygnał dla producentów, aby wprowadzali innowacje w swoich vanach.

Poprawka 74
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2020 wartość docelową 130 g 
CO22/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. da

Poprawka 75
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest korzystny dla społeczeństwa ze względu na oszczędności zużycia paliwa. 
Wiele państw członkowskich podniosło ostatnio podatek paliwowy w związku z kryzysem 
finansowym i oczekuje się, że uczyni to jeszcze więcej państw. Konieczny jest również 
rozsądny długoterminowy docelowy poziom emisji, który pozwoli wywiązać się z naszych 
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zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji CO2 o 80-95% do 2050 r. Jest to ponadto zgodne
z planem działania Komisji na rzecz racjonalizacji zużycia energii, ponieważ przepis ten 
prowadzi do podniesienia efektywności energetycznej w transporcie.

Poprawka 76
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzebę dłuższego rozwoju i dłuższych cyklów produkcyjnych, docelowy 
poziom 135 g CO2/km jest niemożliwy do osiągnięcia w proponowanych ramach czasowych. 
Wartość docelowa 160 g CO2/km jest celem ambitnym, ale możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 77
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE441.217v02-00 34/97 AM\817303PL.doc

PL

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzebę dłuższego rozwoju i dłuższych cyklów produkcyjnych, docelowy 
poziom 135 g CO2/km jest niemożliwy do osiągnięcia w proponowanych ramach czasowych. 
Wartość docelowa 160 g CO2/km jest celem ambitnym, ale możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 78
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potrzebę dłuższego rozwoju i dłuższych cyklów produkcyjnych, docelowy 
poziom 135 g CO2/km jest niemożliwy do osiągnięcia w proponowanych ramach czasowych. 
Wartość docelowa 160 g CO2/km jest celem ambitnym, ale możliwym do osiągnięcia.

Poprawka 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia od 
roku 2025 wartość docelową 135 g 
CO2/km dla średniego poziomu emisji 
pochodzących z nowych lekkich 
samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie.

Or. it



AM\817303PL.doc 35/97 PE441.217v02-00

PL

Uzasadnienie

Cel 135 g CO2/km jest ambitnym celem długoterminowym, jednak w chwili obecnej jest 
trudny do zrealizowania z powodów technicznych. Potrzebny jest dłuższy okres, aby 
umożliwić przemysłowi realizację tego celu.

Przy określaniu celów należy pamiętać, że cykle produkcyjne lekkich samochodów 
dostawczych są dłuższe niż te w przypadku samochodów osobowych, a możliwości poprawy 
poziomów emisji wydzielanych przez lekkie samochody dostawcze są o wiele bardziej 
ograniczone.

Poprawka 80
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pozytywny wpływ urządzeń 
ograniczających prędkość i innych 
innowacyjnych środków na środowisko 
naturalne zostanie uwzględniony przy 
obliczaniu wielkości emisji.

Or. en

Poprawka 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach zintegrowanego podejścia 
Wspólnoty niniejsze rozporządzenie 
zostanie uzupełnione dodatkowymi 
środkami odpowiadającymi zmniejszeniu 
emisji o 10 g CO2/km.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy wniosek jest kontynuacją rozpoczętego przez Komisję w 2007 r. procesu 
regulacyjnego poświęconego kwestiom wpływu samochodów na zmiany klimatyczne.

Chodzi tu o kontynuację, a dodatkowo przepisy powinny być zgodne z ramami prawnymi 
wprowadzającymi docelowe poziomy emisji dla nowych samochodów osobowych, 
ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 443/2009, jak wyraźnie wskazano w punkcie 6 
preambuły i art. 11 niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M2, N1
i N2 zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, the 
N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.
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Poprawka 83
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii N1 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M2, N1
i N2 zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „lekkimi samochodami 
dostawczymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi lekkimi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy kategorii M2 i N2 muszą zostać włączone w zakres rozporządzenia, aby nie stwarzać 
luk prawnych i nie zachęcać do przekwalifikowywania pojazdów lub rynków z kategorii N1 do 
tych właśnie kategorii.

Poprawka 84
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do pojazdów 
przeznaczonych na eksport poza rynek 
wewnętrzny Unii.
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Or. fr

Poprawka 85
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

urządzenia ograniczające prędkość i inne 
środki innowacyjne zmniejszające emisję 
CO2 zostaną uwzględnione przy 
obliczaniu wielkości emisji;

Or. en

Poprawka 86
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Komisja poinformowała już w dokumencie roboczym, że metoda, o której mowa we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia, nie jest odpowiednia do ustalania indywidualnych poziomów 
emisji CO2 pochodzących z pojazdów skompletowanych. Jeśli pojazdy przechodzą dalsze 
etapy produkcji, producent pojazdu podstawowego nie ma możliwości wpływu na poziom 
emisji CO2 w takich skompletowanych pojazdach.

Poprawka 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja dodana w celu zapewnienia spójności z załącznikiem II, część B ust. 5 i 6.

Poprawka 88
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja dodana w celu zapewnienia spójności z załącznikiem II, część B ust. 5 i 6.

Poprawka 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienia spójności z załącznikiem II, część B ust. 5 i 6.

Poprawka 90
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i określony w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienia spójności z załącznikiem II, część B ust. 5.
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Poprawka 91
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Poprawka 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Poprawka 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek legislacyjny obejmuje samochody skompletowane i dlatego powinny one zostać 
zdefiniowane.

Poprawka 94
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek legislacyjny obejmuje samochody skompletowane i dlatego powinny one zostać 
zdefiniowane.

Poprawka 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) "pojazd kompletny" oznacza każdy 
pojazd, który nie musi być skompletowany
w celu spełnienia odpowiednich wymagań 
technicznych dyrektywy 2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek legislacyjny obejmuje samochody skompletowane.
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Poprawka 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

– 65% w 2015 r.,
– 75% w 2014 r., – 75% w 2016 r.,
– 80% w 2015 r., – 80% w 2017 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% w 2018 r. w kolejnych latach.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.
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Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Poprawka 97
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

– 65% w 2015 r.,
– 75% w 2014 r., – 75% w 2016 r.,
– 80% w 2015 r., – 80% w 2017 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% w 2018 r. w kolejnych latach.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
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producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Poprawka 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:
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– 65% w 2015 r.,
– 75% w 2014 r., – 75% w 2016 r.,
– 80% w 2015 r., – 80% w 2017 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% w 2018 r. w kolejnych latach.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.
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Poprawka 99
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

– 65% w 2015 r.,
– 75% w 2014 r., – 75% w 2016 r.,
– 80% w 2015 r., – 80% w 2017 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% w 2018 r. w kolejnych latach.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en
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Poprawka 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

– 65% w 2015 r.,
– 75% w 2014 r., – 75% w 2016 r.,
– 80% w 2015 r., – 80% w 2017 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% w 2018 r. w kolejnych latach.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en
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Poprawka 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2 
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent 
skompletowanych lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowego indywidualnego 
poziomu emisji określonego zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku 
przyznania producentowi odstępstwa na 
mocy art. 10, zgodnie z tym odstępstwem.

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu określenia indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

– 75% w 2014 r., – 75% w 2015 r.,
– 80% w 2015 r., – 80% w 2016 r.,
– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% w 2018 r. w kolejnych latach.

Od 1 stycznia 2016 r. pojazdy 
skompletowane są także uwzględniane 
przy określaniu średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta.

Or. en

Uzasadnienie

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
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– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Poprawka 102
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r. i za każdy kolejny rok 
kalendarzowy, każdy producent lekkich 
samochodów dostawczych gwarantuje, że 
średni indywidualny poziom emisji CO2
nie przekracza docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
określonego zgodnie z załącznikiem I lub,
w przypadku przyznania producentowi 
odstępstwa na mocy art. 10, zgodnie z tym 
odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie przemysłowi czasu na dostosowanie linii produkcyjnej do 
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nowych wymogów.

Poprawka 103
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu określenia indywidualnego
poziomu emisji CO2 dla każdego 
producenta uwzględnia się następujące 
ilości procentowe nowych lekkich 
samochodów dostawczych każdego 
producenta zarejestrowanych w danym 
roku:

W celu oceny wyników osiągniętych przez 
każdego producenta zgodnie z art. 7 na 
lata 2012 i 2013 wykorzystuje się 
niewiążący cel średniego poziomu emisji 
CO2 w wysokości 175 g CO2/km dla 
nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

 75% w 2014 r.,
80% w 2015 r.,
100% w 2016 r. w kolejnych latach.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście etapowe jest mylące dla obywateli i nie jest zgodne z zasadą lepszego 
prawodawstwa.

Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75% w 2014 r., – 50% w 2015 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria etapowego stosowania powinny być wystarczająco szczegółowe, tak aby dać 
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przemysłowi jasną perspektywę.

Poprawka 105
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 80% w 2015 r., – 60% w 2016 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria etapowego stosowania powinny być wystarczająco szczegółowe, tak aby dać 
przemysłowi jasną perspektywę.

Poprawka 106
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 75% w 2017 r.,

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria etapowego stosowania powinny być wystarczająco szczegółowe, tak aby dać 
przemysłowi jasną perspektywę.



AM\817303PL.doc 53/97 PE441.217v02-00

PL

Poprawka 107
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 100% w 2016 r. w kolejnych latach. – 100% począwszy od 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria etapowego stosowania powinny być wystarczająco szczegółowe, tak aby dać 
przemysłowi jasną perspektywę.

Poprawka 108
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku pojazdów skompletowanych 
producent musi podać jedynie 
indywidualny poziom emisji CO2 pojazdów 
podstawowych i przestrzegać ich zgodnie
z ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja poinformowała już w dokumencie roboczym, że metoda, o której mowa we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia, nie jest odpowiednia do ustalania indywidualnych poziomów 
emisji CO2 pochodzących z pojazdów skompletowanych. Jeśli pojazdy przechodzą dalsze 
etapy produkcji, producent pojazdu podstawowego nie ma możliwości wpływu na poziom 
emisji CO2 w takich skompletowanych pojazdach.
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Poprawka 109
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

skreślony

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2014 r., 
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2015 r., 
– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

Or. en

Poprawka 110
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Superkredyty Superkredyty i zachęty finansowe

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres rozporządzenia w celu zachęcenia do odnowienia floty lekkich 
pojazdów dostawczych.
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Poprawka 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50% tego docelowego 
indywidualnego poziomu emisji zgodnie
z załącznikiem I liczy się jako:

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2014 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w latach 
2015-2025.

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2015 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Poprawka 112
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
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emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

emisji CO2 poniżej 50% tego docelowego 
indywidualnego poziomu emisji zgodnie
z załącznikiem I liczy się jako:

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2014 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w latach 
2015-2025.

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2015 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy począwszy
od 2016 r.

Or. en

Poprawka 113
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50% tego docelowego 
indywidualnego poziomu emisji zgodnie
z załącznikiem I liczy się jako:

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2014 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w latach 
2015-2025.

– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2015 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Superkredyty oparte na systemie relatywnym stanowią większą zachętę do szerokiego 
stosowania nowych przełomowych technologii ograniczania CO2. Producenci inwestują duże 
kwoty w rozwój i wdrożenie nowych technologii przełomowych bez gwarancji powodzenia. 
Wysokie ryzyko i niepewność inwestycji poczynionych przez producentów oraz fakt, że wkład 
tych technologii w okresie 2020-2025 nie będzie znaczący, sprawia, iż należy przedłużyć 
okres, na który udzielane są superkredyty.
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Poprawka 114
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

1. Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2 każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2014 r.,
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2015 r.,

– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2015 r.,

– 1 lekki samochód dostawczy począwszy 
od 2016 r.

– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2016 r.,

– 2 lekkie samochody dostawcze w 2017 r.,
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2018 r.

Or. en

Poprawka 115
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić zachęty finansowe mające 
zastosowanie do pojazdów silnikowych 
produkowanych seryjnie, które są zgodne
z niniejszym rozporządzeniem i środkami 
wykonawczymi do rozporządzenia.
Zachęty te dotyczą wszystkich nowych 
pojazdów oferowanych do sprzedaży na 
terenie państwa członkowskiego, 



PE441.217v02-00 58/97 AM\817303PL.doc

PL

zgodnych co najmniej z wartościami 
dopuszczalnymi emisji określonymi
w załączniku I przed terminami 
wskazanymi w tymże załączniku,
i przestają one obowiązywać po tych 
terminach.

Or. en

Uzasadnienie

Celem odnowienia floty państwa członkowskie mogą ustanowić zachęty finansowe mające 
zastosowanie do pojazdów silnikowych produkowanych seryjnie, które są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i środkami wykonawczymi do rozporządzenia. Zachęty te dotyczą wszystkich 
nowych pojazdów oferowanych do sprzedaży na terenie państwa członkowskiego, zgodnych 
co najmniej z wartościami dopuszczalnymi emisji określonymi w załączniku I przed terminami 
wskazanymi w tymże załączniku, i przestają one obowiązywać po tych terminach.

Poprawka 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy, który przekroczy indywidualny 
poziom emisji CO2 o więcej niż 15% tego 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego zgodnie z załącznikiem
I liczy się jako:
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2014 r., 
– 2 lekkie samochody dostawcze w 2015 r., 
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego
w 2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli w prawodawstwie przewiduje się zachęty do znacznego obniżenia poziomu emisji 
wydzielanych przez lekkie samochody dostawcze, należy również przewidzieć przepisy, które 
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zniechęcałyby do bardzo wysokich emisji w przypadku tych pojazdów. Według badań 
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, jeżeli wszyscy kupujący vany wybraliby modele 
najbardziej wydajne pod względem emisji, emisje spadłyby o 17%.

Poprawka 117
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie mogą przyznać 
zachęty finansowe w odniesieniu do 
modernizacji będących w użyciu pojazdów 
oraz w odniesieniu do złomowania 
pojazdów niespełniających norm 
określonych przez rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 118
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Zachęty finansowe, o których mowa
w ust. 1 i 2, dla każdego typu pojazdu nie 
przekraczają dodatkowych kosztów 
zamontowanych urządzeń technicznych, 
zapewniających zgodność z normami 
emisji zanieczyszczeń, określonymi
w załączniku I, w tym kosztom ich 
montażu w pojeździe.

Or. en
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Poprawka 119
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Komisja jest informowana
w odpowiednim czasie o planach 
ustanowienia lub zmiany zachęt 
finansowych, o których w ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 120
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Urządzenia ograniczenia prędkości

Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia ograniczenia 
prędkości, dla których prędkość 
maksymalna ustawiona jest na 110 
km/godz. Nie liczy się to jako 
ekoinnowacja.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia ograniczenia prędkości stanowią niezwykle opłacalny sposób ograniczenia 
zużycia paliwa w lekkich samochodach dostawczych. Z tego powodu są one już 
wykorzystywane przez niektóre przedsiębiorstwa, np. British Gas, TNT i Royal Mail. 
Ustawienie maksymalnej prędkości na poziomie 110 km/godz lub 70 mil/godz. pozwoliłoby 
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producentom na zrealizowanie określonych w rozporządzeniu celów w zakresie ograniczenia 
emisji przy dużo niższych kosztach i zaoszczędziłoby pieniądze MŚP.

Poprawka 121
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia ograniczenia 
prędkości. Państwa członkowskie 
określają maksymalną prędkość, dla jakiej 
ustawione są te urządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.
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Poprawka 122
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia ograniczenia 
prędkości, dla których prędkość 
maksymalna ustawiona jest na 100 
km/godz.

Or. en

Poprawka 123
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia ograniczenia 
prędkości, dla których prędkość 
maksymalna ustawiona jest na 100 
km/godz.

Or. en
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Uzasadnienie

Inteligentne urządzenia ograniczenia prędkości będą miały pośredni i bezpośredni wpływ na 
zużycie paliwa. Bezpośrednio spowolnienie jazdy wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa. 
Pośrednio ustalenie maksymalnej prędkości pozwala na precyzyjną optymalizację układu 
napędowego dla tej konkretnej prędkości, co może dodatkowo ograniczyć emisje. Emisje CO2
nasilają się znacząco w sytuacjach zmiany dynamiki ruchu (zatrzymywanie i ruszanie), oraz 
przy prędkości wyższej niż 120 km/godz. Maksymalne ograniczenie emisji CO2, możliwe do 
osiągnięcia dzięki inteligentnym urządzeniom ograniczającym prędkość, szacuje się na około 
15%.

Poprawka 124
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Za rok kalendarzowy rozpoczynający się 
dnia 1 stycznia 2014 r. i za każdy kolejny 
rok kalendarzowy każdy producent 
lekkich samochodów dostawczych 
gwarantuje, że wszystkie produkowane 
przez niego lekkie samochody dostawcze 
są wyposażone w urządzenia ograniczenia 
prędkości, dla których prędkość 
maksymalna ustawiona jest na 100 
km/godz.

Or. en

Uzasadnienie

Najnowszy raport TERM Europejskiej Agencji Środowiska zwraca uwagę na fakt, że ruch 
drogowy wciąż prowadzi do poważnych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym
w Europie. Urządzenia ograniczenia prędkości są już wykorzystywane w samochodach 
ciężarowych w celu skutecznego ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa związanych z tego 
rodzaju samochodami i byłyby również opłacalnym sposobem na ograniczenie emisji CO2
pochodzących z vanów.
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Poprawka 125
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Urządzenia ograniczenia prędkości

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. 
każdy producent lekkich samochodów 
dostawczych gwarantuje, że wszystkie 
produkowane przez niego lekkie 
samochody dostawcze są wyposażone 
zgodnie z art. 2 w urządzenia 
ograniczające prędkość, które ograniczają 
prędkość takich pojazdów do 
120 km/godz.  

Or. de

Uzasadnienie

Urządzenia ograniczające prędkość zostały już wprowadzone we wszystkich innych 
kategoriach pojazdów dostawczych. Zainstalowanie takich urządzeń nie sprawia problemów 
technicznych i nie wiąże się z istotnymi dodatkowymi kosztami. Niniejsza poprawka zachęca 
producentów do produkcji mniejszych i efektywniejszych pod względem zużycia energii 
silników emitujących mniej CO2.

Poprawka 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
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II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom
w każdym państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom
w każdym państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Poprawka 127
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom
w każdym państwie członkowskim. 

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom
w każdym państwie członkowskim. 
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Państwa członkowskie dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Państwa członkowskie dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie powinno być dostosowane do procesu wdrażania rozporządzenia, aby 
uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Pojazdy budowane wieloetapowo zostaną objęte dyrektywą 2007/46/WE dopiero począwszy 
od kwietnia 2013 r., dlatego nie będzie możliwości wcześniejszego zadowalającego 
monitorowania tych pojazdów. Projekt pilotażowy powinien objąć monitorowanie pojazdów 
budowanych wieloetapowo i przewidywać taki sam czas realizacji jak w przypadku pojazdów 
innej kategorii (np. kategorii M1).

Poprawka 128
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom
w każdym państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

1. Dla roku kalendarzowego 
rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 
r. i dla każdego kolejnego roku 
kalendarzowego, każde państwo 
członkowskie ewidencjonuje informacje 
dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego zarejestrowanego na jego 
terytorium zgodnie z częścią A załącznika 
II. Informacje te udostępnia się 
producentom i ich wyznaczonym 
importerom lub przedstawicielom
w każdym państwie członkowskim. 
Państwa członkowskie dokładają wszelkich 
starań w celu zapewnienia przejrzystego 
funkcjonowania jednostek 
sprawozdawczych.

Or. en
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Poprawka 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2014, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Poprawka 130
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2014, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
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załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Poprawka 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2014, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.



AM\817303PL.doc 69/97 PE441.217v02-00

PL

Poprawka 132
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2012 r. każdego roku, 
począwszy od roku 2013, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku 2014, każde z państw 
członkowskich ustala i przekazuje Komisji 
informacje wymienione w części B 
załącznika II w odniesieniu do 
poprzedniego roku kalendarzowego. Dane 
przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie powinno być dostosowane do procesu wdrażania rozporządzenia, aby 
uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.

Pojazdy budowane wieloetapowo zostaną objęte dyrektywą 2007/46/WE dopiero począwszy 
od kwietnia 2013 r., dlatego nie będzie możliwości wcześniejszego zadowalającego 
monitorowania tych pojazdów. Projekt pilotażowy powinien objąć monitorowanie pojazdów 
budowanych wieloetapowo i przewidywać taki sam czas realizacji jak w przypadku pojazdów 
innej kategorii (np. kategorii M1).

Poprawka 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2013 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2014 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów. Doświadczenia z wdrożenia rozporządzenia dotyczącego samochodów 
osobowych pokazują trudności w zakresie monitorowania. Potrzebny jest dłuższy czas, aby 
ustanowić rzetelny system monitorowania, zwłaszcza ze względu na to, że niedostępne są 
jeszcze pełne dane z 27 państw członkowskich UE dotyczące N1, przez co moment 
uruchomienia monitorowania jest trudniejszy, niż to miało miejsce w przypadku samochodów 
osobowych.

Poprawka 134
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2013 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2014 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:

Or. en

Poprawka 135
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2013 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2014 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
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dla każdego producenta: dla każdego producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów. Doświadczenia z wdrożenia rozporządzenia dotyczącego samochodów 
osobowych pokazują trudności w zakresie monitorowania. Potrzebny jest dłuższy czas, aby 
ustanowić rzetelny system monitorowania, zwłaszcza ze względu na to, że niedostępne są 
jeszcze pełne dane z 27 państw członkowskich UE dotyczące N1, przez co moment 
uruchomienia monitorowania jest trudniejszy, niż to miało miejsce w przypadku samochodów 
osobowych.

Poprawka 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2013 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych przekazanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i rejestr ten jest ogólnodostępny. 
Do dnia 30 czerwca 2014 r. i w każdym 
kolejnym roku Komisja oblicza wstępnie 
dla każdego producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów. Doświadczenia z wdrożenia rozporządzenia dotyczącego samochodów 
pokazują trudności w zakresie monitorowania. Potrzebny jest dłuższy czas, aby ustanowić 
rzetelny system monitorowania, zwłaszcza ze względu na to, że niedostępne są jeszcze pełne 
dane z 27 państw członkowskich UE dotyczące N1, przez co moment uruchomienia 
monitorowania jest trudniejszy, niż to miało miejsce w przypadku samochodów.
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Poprawka 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2013 oraz 
2014, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 138
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2013 oraz 
2014, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en
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Poprawka 139
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2013 oraz 
2014, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dla roku kalendarzowego 2012 oraz
2013, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

7. Dla roku kalendarzowego 2013 oraz 
2014, a także na podstawie wyliczeń 
przeprowadzonych zgodnie z ust. 5, 
Komisja powiadamia producenta,
w przypadkach, gdy zdaniem Komisji 
średni indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego docelowy 
indywidualny poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Monitorowanie powinno być dostosowane do 



PE441.217v02-00 74/97 AM\817303PL.doc

PL

procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en

Uzasadnienie

Dopiero od maja 2013 r. homologacja typu całego pojazdu (2007/46/WE) będzie 
obowiązywać wszystkie rodzaje pojazdów skompletowanych. W związku z powyższym od dnia 
1 stycznia 2014 r. monitorowanie obejmie także pojazdy skompletowane. Rok 2014 będzie 
pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, w którym monitorowanie emisji CO2 oraz masy 
pojazdów skompletowanych i zbieranie informacji na ten temat będzie się odbywało zgodnie
z nową procedurą.

Poprawka 142
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en
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Poprawka 143
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en

Uzasadnienie

Dopiero od maja 2013 r. homologacja typu całego pojazdu (2007/46/WE) będzie 
obowiązywać wszystkie rodzaje pojazdów skompletowanych. W związku z powyższym od dnia 
1 stycznia 2014 r. monitorowanie obejmie także pojazdy skompletowane. Rok 2014 będzie 
pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, w którym monitorowanie emisji CO2 oraz masy 
pojazdów skompletowanych i zbieranie informacji na ten temat będzie się odbywało zgodnie
z nową procedurą.

Poprawka 144
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en

Uzasadnienie

Od maja 2013 r. wszystkie rodzaje pojazdów skompletowanych będzie obowiązywała 
homologacja typu całego pojazdu (2007/46/WE). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 
2014 r. monitorowanie obejmie także pojazdy skompletowane. Rok 2014 będzie pierwszym 
pełnym rokiem kalendarzowym, w którym monitorowanie emisji CO2 oraz masy pojazdów 
skompletowanych i zbieranie informacji na ten temat będzie się odbywało zgodnie z nową 
procedurą.
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Poprawka 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
monitorowanie obejmuje także pojazdy 
skompletowane.

Or. en

Poprawka 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinny być podobne do opłat 
uiszczanych w innych sektorach objętych 
europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
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w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 147
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Opłaty z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinny być podobne do opłat 
uiszczanych w innych sektorach objętych 
europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).
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Poprawka 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Poprawka 149
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2014 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

1. W odniesieniu do okresu od dnia 1 
stycznia 2015 r. i dla każdego kolejnego 
roku kalendarzowego Komisja nakłada 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na producenta lub zarządzającego 
grupą, w przypadku gdy średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta przekracza jego indywidualny 
docelowy poziom emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie przemysłowi czasu na dostosowanie linii produkcyjnej do 
nowych wymogów.

Poprawka 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1 oblicza się przy 
zastosowaniu następującego wzoru: 

skreślony

(a) od 2014 r. do 2018 r.
(i) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 3 g CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(ii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:
przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.
(b) od 2019 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
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samochodów dostawczych.
Do celów niniejszego artykułu:
„przekroczony poziom emisji” oznacza 
liczbę dodatnią gramów na kilometr,
o którą średni indywidualny poziom emisji 
CO2 producenta – przy uwzględnieniu 
zmniejszenia emisji CO2 za pomocą 
technologii innowacyjnych 
zatwierdzonych zgodnie z art. 11 –
przekracza jego docelowy indywidualny 
poziom emisji w roku kalendarzowym lub
w części roku kalendarzowego, do których 
odnosi się obowiązek wynikający z art. 4,
w zaokrągleniu do trzeciego miejsca po 
przecinku; oraz
„liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych” oznacza liczbę nowych 
lekkich samochodów dostawczych, 
których jest producentem i które zostały 
zarejestrowane w tym okresie zgodnie
z kryteriami etapowego stosowania 
określonymi w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).



AM\817303PL.doc 81/97 PE441.217v02-00

PL

Poprawka 151
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1 oblicza się przy 
zastosowaniu następującego wzoru: 

skreślony

(a) od 2014 r. do 2018 r.
(i) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 3 g CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(ii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:
przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.
(b) od 2019 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.
Do celów niniejszego artykułu:
„przekroczony poziom emisji” oznacza 
liczbę dodatnią gramów na kilometr,
o którą średni indywidualny poziom emisji 
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CO2 producenta – przy uwzględnieniu 
zmniejszenia emisji CO2 za pomocą 
technologii innowacyjnych 
zatwierdzonych zgodnie z art. 11 –
przekracza jego docelowy indywidualny 
poziom emisji w roku kalendarzowym lub
w części roku kalendarzowego, do których 
odnosi się obowiązek wynikający z art. 4,
w zaokrągleniu do trzeciego miejsca po 
przecinku; oraz
„liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych” oznacza liczbę nowych 
lekkich samochodów dostawczych, 
których jest producentem i które zostały 
zarejestrowane w tym okresie zgodnie
z kryteriami etapowego stosowania 
określonymi w art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 152
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r. (a) od 2014 r.

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

(przekroczenie poziomu emisji × 120 
EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.
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((przekroczenie poziomu emisji – 3) × 120 
EUR + 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(ii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25 
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:
((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15 
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;
(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:
przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji powinna odzwierciedlać koszty krańcowe 
inwestycji dla każdego grama powyżej limitu, tak aby zapewnić zgodność a nie zapłatę kar. 
Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii sugeruje, że zmienna struktura opłaty oznaczać 
będzie, że cel zostanie zrealizowany dopiero po 2016 r., a być może nawet po 2020 r.

Poprawka 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r. (a) od 2014 r. do 2018 r.

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

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

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

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

(ii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:

(ii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 2 g CO2/km, ale nie więcej niż 3 g 
CO2/km:

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 25
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

((przekroczenie poziomu emisji – 2) × 95
EUR + 20 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

(iii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:

(iii) za przekroczenie poziomu emisji
o ponad 1 g CO2/km, ale nie więcej niż 2 g 
CO2/km:

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 15
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

((przekroczenie poziomu emisji – 1) × 60
EUR + 5 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych;

(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:

(iv) za przekroczenie poziomu emisji o nie 
więcej niż 1 g CO2/km:

przekroczenie poziomu emisji × 5 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

przekroczenie poziomu emisji × 15 EUR × 
liczba nowych lekkich samochodów 
dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję wykaz kar doprowadzi do znaczącej niezgodności 
utrzymującej się do 2019 r. Poprawka ta ma na celu niejako podniesienie wysokości kar 
określonych w wykazie, aby zwiększyć zgodność z przepisami, pozostawiając jednocześnie 
producentom pewną elastyczność, tak aby mogli dobrze zapoznać się z systemem.

Poprawka 154
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r. (a) od 2015 r. do 2019 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie przemysłowi dłuższego czasu na dostosowanie linii 
produkcyjnej.

Poprawka 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a) – przed punktem (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) od 2014 r. do 2018 r. (a) od 2014 r. do 2018 r.

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

Or. en

Uzasadnienie

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Poprawka 156
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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



PE441.217v02-00 86/97 AM\817303PL.doc

PL

Or. de

Uzasadnienie

Opłata za przekroczenie poziomu emisji CO2 w przypadku lekkich samochodów dostawczych 
powinna zostać zrównana z odpowiednimi opłatami dla samochodów osobowych. Wyższa 
opłata miałaby sens wyłącznie wtedy, gdyby emisje CO2 z tych pojazdów w odmienny sposób 
wpływałby na środowisko naturalne. 

Poprawka 157
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać branżę do ulepszania pojazdów, a nie działać demobilizująco i karać 
konsumentów.

Poprawka 158
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) od 2019 r.: (b) od 2020 r.:

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie przemysłowi dłuższego czasu na lepsze dostosowanie linii 
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produkcyjnej do nowych wymogów.

Poprawka 159
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) od 2019 r.: (b) od 2019 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 
120 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

(przekroczenie poziomu emisji × 95 EUR 
+ 45 EUR) × liczba nowych lekkich 
samochodów dostawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Opłata za przekroczenie poziomu emisji CO2 w przypadku lekkich samochodów dostawczych 
powinna zostać zrównana z odpowiednimi opłatami dla samochodów osobowych. Wyższa 
opłata miałaby sens wyłącznie wtedy, gdyby emisje CO2 z tych pojazdów w odmienny sposób 
wpływałby na środowisko naturalne. 

Poprawka 160
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z rozporządzeniem 443/2009.
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Poprawka 161
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustala metody pobierania opłat
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
przewidzianych w ust. 1.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, 
zaproponowana przez Komisję wynosiłaby w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania 
inne sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t
i ewentualnie dodatkową opłatę karną w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie 
naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie ekologicznych zamówień publicznych ustanawia 
cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t (zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane
z CO2).

Poprawka 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ustala metody pobierania opłat
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
przewidzianych w ust. 1.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 163
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).
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Poprawka 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne
i nieporównywalne do tych w innych sektorach. Byłyby one szkodliwe dla branży i zagroziłyby 
jej konkurencyjności i rentowności.

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zaproponowana przez Komisję wynosiłaby
w 2015 r. 480 euro/t, podczas gdy dla porównania inne sektory objęte unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji płacą: 15 euro/t i ewentualnie dodatkową opłatę karną
w ramach ETS wynoszącą 100 euro/t w razie naruszenia prawa; dyrektywa w sprawie 
ekologicznych zamówień publicznych ustanawia cenę za emisję CO2 na poziomie 30-40 euro/t 
(zewnętrzne koszty cyklu użytkowania związane z CO2).

Poprawka 165
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

4. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej
i powinny być przeznaczone jedynie na 
finansowanie projektów w takich 
dziedzinach jak rozwój infrastruktury
i innowacja technologii silnika, mających 
na celu zmniejszenie negatywnego 
wpływu transportu na środowisko.

Or. en
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Uzasadnienie

Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji powinny być przeznaczone jedynie na 
finansowanie projektów w takich dziedzinach jak rozwój infrastruktury i innowacja 
technologii silnika, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na 
środowisko.

Poprawka 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2013 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający
w odniesieniu do każdego producenta:

1. Do dnia 31 października 2014 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający
w odniesieniu do każdego producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Publikacja powinna być dostosowana do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 167
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2013 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający
w odniesieniu do każdego producenta:

1. Do dnia 31 października 2014 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający
w odniesieniu do każdego producenta:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności. Publikacja powinna być dostosowana do 
procesu wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji 
producentów.

Poprawka 168
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2013 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający
w odniesieniu do każdego producenta:

1. Do dnia 31 października 2014 r. oraz do 
dnia 31 października każdego kolejnego 
roku Komisja publikuje wykaz zawierający
w odniesieniu do każdego producenta:

Or. en

Poprawka 169
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jest częścią grupy przedsiębiorstw 
powiązanych, która jest odpowiedzialna 
ogółem za mniej niż 22 000 nowych 
lekkich samochodów dostawczych 
zarejestrowanych we Wspólnocie
w każdym roku kalendarzowym; lub

(b) jest częścią grupy przedsiębiorstw 
powiązanych, która jest odpowiedzialna 
ogółem za mniej niż 30 000 nowych 
lekkich samochodów dostawczych 
zarejestrowanych w Unii w każdym roku 
kalendarzowym; lub

Or. en



AM\817303PL.doc 93/97 PE441.217v02-00

PL

Poprawka 170
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) docelowy poziom, jakim jest 25% 
zmniejszenie średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 w roku 2012 lub,
w przypadku gdy jeden wniosek składany 
jest w odniesieniu do pewnej liczby 
powiązanych przedsiębiorstw - 25% 
zmniejszenie średniej wyciągniętej ze 
średnich indywidualnych poziomów emisji 
CO2 tych przedsiębiorstw w roku 2012.

Or. en

Poprawka 171
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych. Całkowity udział tych 
technologii w zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 7 g 
CO2/km.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić przegląd cyklu badań, tak aby uwzględnić kolejne ekoinnowacje i 
w lepszy sposób odzwierciedlić rzeczywiste warunki jazdy.
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Poprawka 172
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych. Całkowity udział tych 
technologii w zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 7 g 
CO2/km.

1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych. Całkowity udział tych 
technologii w zmniejszeniu docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
producenta nie może być wyższy niż 10 g
CO2/km.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z rozporządzeniem 443/2009.

Poprawka 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w świetle art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 443/2009 i oparte są 
na następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 2 rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych 
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(443/2009) stanowi, że do 2010 r. Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii innowacyjnych. Przepisy dotyczące procedury 
homologacji, które są obecnie omawiane w odniesieniu do samochodów osobowych, powinny 
mieć zastosowanie również do lekkich samochodów dostawczych. Nie należy wprowadzać 
rozróżnienia na ekoinnowacje dla samochodów osobowych i dla lekkich samochodów 
dostawczych, ani rozróżnienia procedur homologacji. Należy unikać powielania procedur.

Poprawka 174
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w świetle art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 443/2009 i oparte są 
na następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 2 rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych 
(443/2009) stanowi, że do 2010 r. Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii innowacyjnych. Przepisy dotyczące procedury 
homologacji, które są obecnie omawiane w odniesieniu do samochodów osobowych, powinny 
mieć zastosowanie również do lekkich samochodów dostawczych. Nie należy wprowadzać 
rozróżnienia na ekoinnowacje dla samochodów osobowych i dla lekkich samochodów 
dostawczych, ani rozróżnienia procedur homologacji. Należy unikać powielania procedur.
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Poprawka 175
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii 
innowacyjnych:

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w świetle art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 443/2009 i oparte są 
na następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:

Or. en

Poprawka 176
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te oparte są na następujących 
kryteriach w odniesieniu do technologii
innowacyjnych:

2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
procedury zatwierdzania takich technologii 
innowacyjnych, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 13 ust. 2. 
Przepisy te są zgodne z przepisami 
ustanowionymi w świetle art. 12 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 443/2009 i oparte są 
na następujących kryteriach w odniesieniu 
do technologii innowacyjnych:

Or. en
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Poprawka 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Reklama

Reklama dotycząca pojazdów 
wchodzących w zakres niniejszych 
przepisów, zawierająca informacje 
techniczne czy informacje związane
z zużyciem energii lub ceną, powinna 
dostarczać końcowemu użytkownikowi 
niezbędnych informacji o efektywności 
energetycznej pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą najwyższej wagi jest, aby konsumenci, zwłaszcza MŚP, byli informowani
o efektywności energetycznej lekkich samochodów dostawczych, które zamierzają zakupić. 
Powyższe sformułowanie opiera się na tekście uzgodnionym podczas przeglądu dyrektywy
w sprawie etykiet efektywności energetycznej, uzupełnionym o specyfikacje techniczne, które 
są często wykorzystywane w reklamach lekkich samochodów dostawczych.


