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Poprawka 7
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 
określającego normy emisji dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych w 
ramach zintegrowanego podejścia Unii na 
rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych zobowiązuje 
Komisję, z zastrzeżeniem potwierdzenia 
jego wykonalności, do dokonania 
przeglądu warunków osiągnięcia do roku 
2020, docelowego poziomu 147g/km, w 
tym wzoru w załączniku I oraz odstępstw 
w art. 11. Wymaga się, by wniosek w 
sprawie zmiany rozporządzenia był 
możliwie najbardziej neutralny z punktu 
widzenia konkurencyjności, oraz 
społecznie sprawiedliwy i zrównoważony.

(1) Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 
określającego normy emisji dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych w 
ramach zintegrowanego podejścia Unii na 
rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych zobowiązuje 
Komisję, z zastrzeżeniem potwierdzenia 
jego wykonalności, do dokonania 
przeglądu warunków osiągnięcia do roku 
2020, docelowego poziomu 147g/km, w 
tym wzoru w załączniku I oraz odstępstw 
w art. 11. Towarzyszy temu zmiana 
parametru użyteczności, tj. znaczny 
spadek masy całego pojazdu dostawczego.
Wymaga się, by wniosek w sprawie 
zmiany rozporządzenia był możliwie 
najbardziej neutralny z punktu widzenia 
konkurencyjności, oraz społecznie 
sprawiedliwy i zrównoważony.

Or. pl

Uzasadnienie

Parametr użyteczności, jakim jest masa, należy do tych, który najsilniej może wpłynąć na 
funkcję celu, tj. docelowy poziom emisji, a jego wielkość można wyliczyć z zależności z 
załącznika I rozporządzenia z 11 maja 2011, po wprowadzeniu w miejsce CO2 emisji 
docelowej.

Poprawka 8
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pojazdy dostawcze to jedno z 
najszybciej rozwijających się źródeł emisji 
gazów cieplarnianych z transportu; w 
latach 1995–2010 wzrosły one o 26% i 
obecnie stanowią 8% emisji z transportu 
drogowego. Przewiduje się ich dalszy 
wzrost, co częściowo wynika z 
ograniczonego uregulowania poruszania 
się pojazdami dostawczymi w porównaniu 
z samochodami ciężarowymi. W celu 
przeciwdziałania rosnącym emisjom z 
samochodów dostawczych i zapewnienia 
dalszych postępów po 2020 r. konieczne 
jest ustalenie ambitnego celu na 2025 r.
Docelowy poziom emisji CO2 wynoszący 
85 g/km zapewniłby dokonywanie 
inwestycji w rozwój niskoemisyjnych, 
paliwooszczędnych pojazdów dostawczych.
Ma to szczególne znaczenie dla miast 
europejskich, w których wykorzystanie 
czystszych pojazdów dostawczych, 
ewentualnie wyposażonych w 
alternatywne systemy napędu, 
poprawiłoby jakość życia.

Or. en

Uzasadnienie

Opublikowane niedawno badanie AEA-Ricardo wykazuje, że osiągnięcie docelowego poziomu 
emisji CO2 wynoszącego 60 g/km dla samochodów osobowych byłoby technologicznie 
wykonalne i oszczędne. Równie rygorystyczny docelowy poziom emisji CO2 dla pojazdów 
dostawczych wynosiłby 85 g/km. Stanowiłoby to bodziec dla inwestycji w niskoemisyjne 
(hybrydowe, elektryczne) pojazdy dostawcze, co chroniłoby przedsiębiorstwa europejskie 
przed wzrostem cen ropy naftowej, a także przyczyniłoby się do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i zagrożenia hałasem, zwłaszcza na obszarach miejskich, na których często 
używane są pojazdy dostawcze.

Poprawka 9
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zbyt częsta zmiana celów powoduje 
niepewność w przemyśle motoryzacyjnym 
i wpływa na jego konkurencyjność w 
świecie.

Or. lv

Poprawka 10
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147 g CO2/km emisje CO2
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 
6) oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego oraz 
technologiami innowacyjnymi. Z badań 
przeprowadzonych przez Komisję wynika 
jednak, że procedury badania stosowane 
do pomiaru emisji CO2 na podstawie tego 
rozporządzenia nie zapobiegły większemu 
wykorzystaniu przez producentów 
możliwości elastyczności, które 
spowodowały rzekome redukcje emisji 
CO2 niewynikające z ulepszeń 
technologicznych i niemożliwe do 
osiągnięcia w faktycznym ruchu 
drogowym. W związku z tym w trybie 
pilnym należy dokonać przeglądu 
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rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w celu 
zapewnienia takiej sytuacji, w której 
procedury badania odpowiednio 
odzwierciedlałyby rzeczywiste emisje CO2
z samochodów.

Or. en

Poprawka 11
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Szczególnie istotne jest, aby badania 
eksploatacyjne odtwarzały zużycie paliwa i 
emisje CO2 w zwykłych warunkach 
użytkowania. W tym celu podczas badań 
eksploatacyjnych pojazdy nie mogą być 
wyposażane w części z zamiarem 
zmniejszenia oporu, a schematy 
eksploatacji nie mogą odbiegać od 
faktycznego użytkowania. W ten sposób 
konsumenci mogą być pewni, że typowe 
parametry zakupionych pojazdów po ich 
wprowadzeniu do eksploatacji będą 
zgodne z reklamowanym poziomem 
zużycia paliwa i emisji CO2. Z tych 
powodów, bez naruszania obowiązku 
bezzwłocznego zapewnienia zgodności 
eksploatacyjnej, Komisja powinna przyjąć 
szczegółowe przepisy, aby zapobiec 
wykorzystywaniu możliwości elastyczności 
podczas badań eksploatacyjnych w celu 
zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2
do poziomów niezgodnych z tym, co 
osiągnięto by w zwykłych warunkach 
użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wsparcia jednolitego stosowania parametrów zgodności eksploatacyjnej i 
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zapewnienia zgodności niezbędnych modyfikacji ze zwykłymi warunkami użytkowania 
Komisja powinna przyjąć szczegółowe przepisy. Przepisy te nie powinny naruszać obowiązku 
zapewnienia zgodności eksploatacyjnej, aby zapobiec niepotrzebnym opóźnieniom w jej 
zapewnieniu.

Poprawka 12
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147 g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć 
niższym kosztem, niż to oszacowano w 
poprzedniej analizie przeprowadzonej 
przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 
510/2011. Ponadto dystans między 
obecnymi średnimi indywidualnymi 
emisjami CO2 z nowych lekkich pojazdów 
dostawczych a docelowymi wartościami 
emisji również się zmniejszył. Z analizy 
technicznej wynika, że osiągnięcie 
bardziej rygorystycznego docelowego 
poziomu emisji byłoby technologicznie 
wykonalne i oszczędne. Co za tym idzie,
na 2020 r. należy wyznaczyć docelowy 
poziom emisji wynoszący 110 g CO2/km.

Or. en

Uzasadnienie

W momencie przyjęcia tego rozporządzenia koszty osiągnięcia docelowego poziomu emisji 
CO2 wynoszącego 147 g/km szacowano na kwotę od 2000 EUR do 8800 EUR. W badaniu z 
2012 r., które stanowi podstawę przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków wniosku 
zmieniającego, oszacowano jednak, że dodatkowy koszt osiągnięcia docelowego poziomu 
emisji 147 g CO2/km wyniesie jedynie około 450 EUR. Z badania TNO z 2012 r. wynika, że 
docelowy poziom emisji CO2 wynoszący 110 g/km dla pojazdów dostawczych (równoważny 
docelowemu poziomowi emisji CO2 wynoszącemu 80 g/km dla samochodów) jest 
technologicznie osiągalny, a dodatkowy koszt zwróciłby się w ciągu mniej niż 4 lat.
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Poprawka 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Gospodarka europejska jest w dużej 
mierze uzależniona od zewnętrznego 
zaopatrzenia w energię, a zatem jest 
nieustannie narażona na niepewne i 
wysokie ceny energii, w tym potencjalne 
szoki naftowe. Znaczne bardziej efektywne 
gospodarowanie zasobami, a w 
szczególności większa efektywność 
energetyczna, może pomóc 
zminimalizować te negatywne skutki. W 
związku z uznaniem, że producenci 
potrzebują długiego czasu na badania i 
rozwój, aby dokonać innowacji i 
dostosować cykle produkcji, oraz w celu 
zapewnienia inwestorom potrzebnej im 
pewności należy ustalić cel na 2025 r.
Ustalenie tego celu w obecnym momencie 
oznaczałoby podążanie tą samą drogą 
określoną w 2009 r., w którym ustalono 
cele na 2020 r. Wprowadzenie docelowego 
poziomu wynoszącego 100 g/km w 2025 r. 
jest sposobem na zapewnienie dalszej 
poprawy efektywności paliwowej nowych 
pojazdów dostawczych po 2020 r., rozwoju 
pojazdów ultraniskoemisyjnych, mniejszej 
podatności gospodarki na szoki naftowe i 
utrzymanie czołowej pozycji UE.

Or. en

Poprawka 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek w 
odniesieniu do okresu po 2020 r. Powinno 
to polegać na określeniu celu na 2025 r.
Cel ten powinien być oparty na niezbędnej 
wielkości redukcji zgodnej z unijnymi 
długoterminowymi celami w zakresie 
klimatu i wspierać rozwój oszczędnych 
technologii ograniczania emisji CO2.

Or. en

Poprawka 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym oraz zważywszy, że istniejący cykl 
badania niewystarczająco odzwierciedla 
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dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Po 
zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

faktyczne emisje z samochodów i 
pojazdów dostawczych w ruchu 
drogowym, istotne znaczenie ma szybkie 
opracowanie ulepszonego cyklu badania.
Po zmianie obecnych procedur badania, 
określonych w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009, który
ustanawia wartości dopuszczalne emisji na 
2020 r. mierzone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008, wartości graniczne określone 
w załączniku I powinny zostać 
dostosowane w celu zapewnienia 
porównywalnych ograniczeń dla 
producentów i klas pojazdów.

Or. en

Poprawka 16
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Emisje gazów cieplarnianych 
związane z zaopatrzeniem w energię oraz 
produkcją i unieszkodliwianiem pojazdów 
są istotnymi elementami obecnego 
ogólnego śladu węglowego z transportu 
drogowego, które mogą bardzo zyskać na 
znaczeniu w przyszłości. Należy zatem 
podjąć działania polityczne w celu 
ukierunkowania producentów na 
optymalne rozwiązania uwzględniające 
zwłaszcza emisje gazów cieplarniach 
związane z wytwarzaniem energii, w którą 
zaopatrywane są pojazdy, i zapobiegające 
zniwelowaniu przez te emisje korzyści 
związanych z lepszym wykorzystaniem 
energii w eksploatacji pojazdów, co jest 
celem niniejszego rozporządzenia. W tym 
celu w ramach przyszłego przeglądu 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
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do okresu po 2020 r. Komisja powinna 
rozważyć podejście regulacyjne 
uwzględniające emisje gazów 
cieplarnianych związane z zaopatrzeniem 
w energię i cyklem życia pojazdu.

Or. en

Poprawka 17
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Prędkość pojazdów drogowych ma 
ogromny wpływ na ich zużycie paliwa i 
emisje CO2. Ponadto przy braku 
ograniczeń prędkości dla lekkich 
pojazdów 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 z dnia 10 lutego 1992 r. 
w sprawie montowania i zastosowania 
urządzeń ograniczenia prędkości w 
niektórych kategoriach pojazdów 
silnikowych we Wspólnocie w celu 
włączenia lekkich pojazdów dostawczych 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy dostawcze jako jedyne nie mają ograniczenia prędkości. Ograniczniki prędkości 
zmniejszyłyby emisje, poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego i usunęłyby element 
niesprawiedliwej konkurencji między dużymi pojazdami dostawczymi a niewielkimi 
samochodami ciężarowymi.
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Poprawka 18
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Należy ocenić konieczność 
odstępstwa od celów redukcji emisji CO2
poprzez zastąpienie ich celami w zakresie 
efektywności zużycia paliwa, ponieważ 
cele redukcji emisji CO2 nie uwzględniają 
szkodliwych emisji generowanych przez 
nowoczesne silniki spalinowe. W związku 
z tym Komisja jest proszona o 
przedstawienie sprawozdania na ten 
temat.

Or. lv

Poprawka 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Punkt 13 preambuły
po wyrazach „na początkowym etapie ich 
sprzedaży” należy dodać następujący 
tekst:
„poprzez zapewnienie wyważonych zachęt 
dla niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych”.

Or. en

Poprawka 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Punkt 31 preambuły
W punkcie 31 preambuły pierwotnego 
wniosku Komisji dotyczącego 
ROZPORZĄDZENIA (UE) nr 510/2011 
następujący tekst do końca zdania:
„Wskazane jest zatem zbadanie … 
objętych niniejszym rozporządzeniem.”
powinien otrzymać brzmienie:
„Rosnące natężenie ruchu drogowego, w 
szczególności ruchu pojazdów 
dostawczych, i wynikający stąd wzrost 
zagrożenia oraz szkodliwego wpływu 
stawiają wszystkie państwa członkowskie 
przed poważnymi problemami związanymi 
z bezpieczeństwem drogowym, ochroną 
środowiska i zmianą klimatu. W związku z 
tym na mocy niniejszego rozporządzenia 
poleca się wyposażenie wszystkich nowo 
wyprodukowanych pojazdach typu N1 w 
urządzenia ograniczające prędkość do 
dnia 1 stycznia 2015 r.”

Or. en

Poprawka 21
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 128 g/km, mierzony 
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom emisji CO2 powinien wynosić 128 g/km, zamiast, jak proponuje Komisja, 
147 g/km, aby cel był tak samo ambitny niezależnie od typu pojazdu. Cel zaproponowany 
przez Komisję na 2020 r. odpowiada podwyższeniu docelowego poziomu wyznaczonego na 
2015 r. o 27% dla samochodów osobowych, lecz jedynie o 16% dla lekkich pojazdów 
dostawczych.

Poprawka 22
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 147 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

2. Począwszy od 2020 r., niniejsze 
rozporządzenie ustanawia docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych rejestrowanych 
w Unii na poziomie 110 g/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i jego przepisami 
wykonawczymi oraz technologiami 
innowacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy dostawcze to jedno z najszybciej rozwijających się źródeł emisji gazów 
cieplarnianych z transportu; latach 1995–2010 wzrosły one o 26%. W celu przeciwdziałania 
rosnącym emisjom CO2 z pojazdów dostawczych niezbędne są rygorystyczne docelowe 
poziomy emisji CO2. Z analizy przedstawionej przez Komisję wynika, że docelowy poziom 
emisji CO2 wynoszący 147 g byłby niewystarczający. Docelowy poziom emisji CO2 wynoszący 
110 g/km byłby równoważny docelowemu poziomowi emisji CO2 dla samochodów 
wynoszącemu 80 g/km. Z analizy technicznej wynika, że osiągnięcie takiego celu jest 
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technologicznie wykonalne i oszczędne zarówno dla użytkowników, jak i dla społeczeństwa.

Poprawka 23
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący 85 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 oraz załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i 
środkami wykonawczymi do niego, 
obowiązujący od 2025 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Opublikowane niedawno badanie AEA-Ricardo wykazuje, że osiągnięcie docelowego poziomu 
emisji CO2 wynoszącego 60 g/km dla samochodów osobowych byłoby technologicznie 
wykonalne i oszczędne. Równie rygorystyczny docelowy poziom emisji CO2 dla pojazdów 
dostawczych wynosiłby 85 g/km. Stanowiłoby to bodziec dla inwestycji w ultraniskoemisyjne 
pojazdy dostawcze (hybrydowe, elektryczne), co chroniłoby przedsiębiorstwa europejskie 
przed wzrostem cen ropy naftowej, a także przyczyniłoby się do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i zagrożenia hałasem, zwłaszcza na obszarach miejskich, na których często 
używane są pojazdy dostawcze.

Poprawka 24
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący 100 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 oraz załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i 
środkami wykonawczymi do niego, 
obowiązujący od 2025 r.”

Or. en

Uzasadnienie

W listopadzie 2010 r. Komisja wskazała, że planuje przeanalizować wykonalność osiągnięcia 
docelowego poziomu emisji CO2 wynoszącego 70 g/km do 2025 r. dla samochodów 
osobowych, o co wcześniej apelował Parlament Europejski. Równie rygorystyczny docelowy 
poziom emisji CO2 dla pojazdów dostawczych wynosiłby 100 g/km. Opóźnienie przyjęcia celu 
na 2025 r. spowodowałoby ryzyko, że okres dostosowawczy byłby niewystarczający dla
producentów pojazdów dostawczych i doszłoby do opóźnień w dokonywaniu niezbędnych 
ulepszeń, które byłyby również mniejsze lub bardziej kosztowne w perspektywie 
długoterminowej.

Poprawka 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 
docelowy średni poziom emisji dla nowego 
parku lekkich pojazdów dostawczych 
wynoszący 100 g CO2/km, mierzony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 oraz załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i 
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środkami wykonawczymi do niego, 
obowiązujący od 2025 r.”

Or. en

Poprawka 26
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Począwszy od 2025 r., niniejsze 
rozporządzenie ustala docelowy średni 
poziom emisji CO2 dla nowych lekkich 
samochodów dostawczych wynoszący od 
100 g/km do 115 g/km, zgodnie z art. 13 
ust. 1.”

Or. en

Poprawka 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. Do celów pomiaru emisji CO2 od 
2016 r. światowa procedura badań lekkich 
pojazdów dostawczych zastępuje 
procedury badania określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 i 
środkach wykonawczych do niego."
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Or. en

Poprawka 28
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Artykuł 4, art. 8 ust. 4 lit. b) i (c), art. 9 
oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i (c) nie mają 
zastosowania do producentów, którzy wraz 
ze wszystkimi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami są odpowiedzialni za 
mniej niż 500 nowych lekkich pojazdów 
dostawczych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.”;

4. Artykuł 4, art. 8 ust. 4 lit. b) i (c), art. 9 
oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i (c) nie mają 
zastosowania do producentów, którzy wraz 
ze wszystkimi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami są odpowiedzialni za 
mniej niż 10 000 nowych lekkich 
pojazdów dostawczych zarejestrowanych 
w UE w poprzednim roku 
kalendarzowym.”;

Or. ro

Poprawka 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) w art. 3 ust. 1 lit. h) dodaje się, co 
następuje:
„do celu stosowania niniejszej litery od 
dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się nową 
światową procedurę badań lekkich 
pojazdów dostawczych.”

Or. en
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Poprawka 30
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) skreśla się art. 5;

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki zmniejszają docelowy indywidualny poziom emisji producentów, ponieważ 
zapewniają uprawnienia do emisji w przypadku sprzedaży pojazdów emitujących mniej niż 50 
g CO2/km. Fakt, że w tym rozporządzeniu pojazdy elektryczne uznaje się obecnie za pojazdy 
bezemisyjne, już stanowi znaczną zachętę, ponieważ emisje CO2na wszystkich etapach 
łańcucha paliwowego są znacznie wyższe niż 0 g/km. Superjednostki dodatkowo zaburzają 
średni indywidualny poziom emisji CO2, co podważa integralność środowiskową.

Poprawka 31
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Obliczając średni indywidualny poziom 
emisji CO2, każdy nowy lekki samochód 
dostawczy o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50 g CO2/km liczy się 
jako:
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
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2016 r.,
– 1,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2017 r.,
– 1 lekki samochód dostawczy, począwszy 
od 2018 r.
W okresie obowiązywania systemu 
superjednostek maksymalna liczba 
nowych lekkich samochodów dostawczych 
o indywidualnym poziomie emisji CO2
poniżej 50 g CO2/km, jaka będzie brana 
pod uwagę w stosowaniu mnożników 
podanych w akapicie pierwszym, nie 
przekracza 1% nowych lekkich 
samochodów dostawczych na 
producenta.”;

Or. de

Poprawka 32
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Zachęty dla niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
1. Przy obliczaniu średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
producenta:
docelowy indywidualny poziom emisji 
producenta sprzedającego mniej niż 4% 
nowych niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych, emitujących mniej niż 50g 
CO2/km, pomniejsza się o:
- 4g dla producentów sprzedających mniej 
niż 1% niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
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- 3g dla producentów sprzedających mniej 
niż 2% niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
- 2g dla producentów sprzedających mniej 
niż 3% niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
- 1g dla producentów sprzedających mniej 
niż 4% niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
docelowy indywidualny poziom emisji 
producenta sprzedającego ponad 4% 
nowych niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych, emitujących mniej niż 50g 
CO2/km, powiększa się o:
- 2g dla producentów sprzedających 
ponad 4% niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
- 3g dla producentów sprzedających 
ponad 5% niskoemisyjnych pojazdów 
dostawczych
2. Co roku do dnia 28 lutego państwa 
członkowskie udostępniają do wiadomości 
publicznej ogólną liczbę pojazdów 
przypadających na producenta 
posiadającego indywidualny poziom 
emisji CO2 wynoszący 50 g/km za 
poprzedni rok kalendarzowy, począwszy 
od roku wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
3. Co roku do dnia 28 lutego, począwszy 
od roku wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, Komisja publikuje 
sprawozdanie z wpływu zachęt dla 
niskoemisyjnych pojazdów dostawczych 
na docelowe indywidualne poziomy emisji 
producentów za poprzedni rok 
kalendarzowy.”

Or. en

Poprawka 33
Matthias Groote
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a
W 2015 r. należy wprowadzić urządzenia 
ograniczenia prędkości w celu 
ograniczenia maksymalnej prędkości 
pojazdów kategorii N1 do 120 km/h.”;

Or. de

Poprawka 34
Yannick Jadot

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a
Ograniczniki prędkości
Od 2015 r. wszystkie nowe lekkie pojazdy 
dostawcze są wyposażane w ograniczniki 
prędkości ograniczające ich maksymalną 
prędkość do 110 km/h.”

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy dostawcze jako jedyne nie mają ograniczenia prędkości. Ograniczniki prędkości 
zmniejszyłyby emisje, poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego i usunęłyby element 
niesprawiedliwej konkurencji między dużymi pojazdami dostawczymi a niewielkimi 
samochodami ciężarowymi.
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Poprawka 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 c (nowy)Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 5a
Ograniczniki prędkości
Do 2015 r. należy wprowadzić 
ograniczniki prędkości w celu 
ograniczenia maksymalnej prędkości 
nowo wyprodukowanych pojazdów 
dostawczych typu N1 do 100 km/h.”

Or. en

Poprawka 36
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Aby określić, w jakim stopniu producent 
przestrzega swoich docelowych 
indywidualnych poziomów emisji CO2, o 
których mowa w art. 4, indywidualne 
poziomy emisji CO2 dla każdego lekkiego 
samochodu dostawczego mogącego 
wykorzystywać paliwa alternatywne
zgodnie z europejskimi normami, zostają 
obniżone do dnia 31 grudnia 2015 r. o 5% 
z uwagi na większy potencjał w zakresie 
innowacyjnych technologii paliw, a w tym 
zmniejszania emisji w przypadku 
stosowania biopaliw. Poziomy te obniża 
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się tylko w przypadku, gdy na 
przynajmniej 30% stacji paliw w państwie 
członkowskim, w którym lekki samochód 
dostawczy został zarejestrowany, dostępny 
jest ten rodzaj paliwa alternatywnego, 
spełniającego kryteria zrównoważonego 
rozwoju dla biopaliw, określone w 
stosownych przepisach Unii”.

Or. pl

Uzasadnienie

Premia w postaci obniżenia o 5% emisji CO2 winna objąć nie tylko zastosowanie bioetanolu, 
ale wszystkich paliw alternatywnych, w tym bioestrów.

Poprawka 37
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zgodność eksploatacyjna
1. Środki zgodności eksploatacyjnej są 
odpowiednie do zapewnienia oszczędności 
paliwa, a emisje CO2 z samochodów 
osobowych podczas badań do celów 
homologacji są równoważne emisjom z 
tego samego pojazdu w zwykłych 
warunkach użytkowania.
2. Do 2014 r. zgodność eksploatacyjna w 
przypadku CO2 jest ustalana w ramach 
badania podejmowanego przez osobę 
trzecią prowadzonego przez niezależny i 
zatwierdzony organ podczas cyklu 
badania.
3. Jeżeli zmierzona wartość CO2
przekracza zadeklarowaną przez 
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producenta wartość CO2 o ponad 4%, 
stosuje art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007.”

Or. en

Poprawka 38
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) w art. 12 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
przedkłada zmienione przepisy 
wykonawcze w zakresie procedury 
zatwierdzania innowacji ekologicznych 
ułatwiające składanie wniosków w celu 
stosowania technologii innowacyjnych, a 
następnie wydaje podręcznik 
prawidłowego składania wniosków”.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) nr 510/2011 cel wspólnotowy jest 
realizowany przy uwzględnieniu ograniczenia poziomu emisji CO2, osiąganego dzięki 
stosowaniu technologii innowacyjnych. Doświadczenie pokazuje jednak, że jak dotąd złożono 
zaledwie jeden wniosek tego typu. Zmiany w procedurze zatwierdzania ułatwiające składanie 
wniosków oraz wydanie podręcznika mogą zaradzić tej sytuacji.

Poprawka 39
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 12 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) w art. 12 ust. 1 skreśla się ostatnie 
zdanie;

Or. pl

Uzasadnienie

Nie można limitować technologii innowacyjnych.

Poprawka 40
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) w art. 12 ust. 2 skreśla się literę c);

Or. pl

Uzasadnienie

Wykluczenie to nie prowadzi do logicznych decyzji i jest bezzasadne.

Poprawka 41
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) w art. 13 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.”;
b) w ust. 6 wprowadza się następujące 
zmiany:
– skreśla się akapit drugi;
– akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, Komisja przyjmuje wzory zawarte w 
załączniku I w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, dbając o to, by w ramach 
starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.”;

Or. ro

Poprawka 42
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedkłada wniosek dotyczący docelowego 
poziomu emisji CO2 dla nowych lekkich 
pojazdów dostawczych na okres po 2020 r. 
Nowy poziom docelowy jest mierzony w 
taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie 
celów określonych w «Planie utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
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konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu», zwłaszcza 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
z transportu o 60% do 2050 r. Wniosek 
ten oparto na nowym światowym cyklu 
badania lekkich samochodów 
dostawczych (WLDTP). Jeżeli do dnia 1 
kwietnia 2014 r. nie zostanie osiągnięte 
porozumienie w sprawie tej normy, 
wniosek będzie oparty na znanym cyklu 
badania (NECJ).
Wniosek dotyczący nowego poziomu 
docelowego emisji CO2 obejmuje również:
– ocenę cyklu życia emisji CO2 nowych 
lekkich samochodów dostawczych, 
przewidzianą również w komunikacie 
Komisji z dnia 20 września 2011 r. «Plan 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy». Wyniki zostaną uwzględnione 
podczas analizy poziomu docelowego;
– uwzględnienie emisji w rzeczywistym 
ruchu drogowym na świecie (Real World 
Driving Emissions, RDE).”;

Or. de

Uzasadnienie

Warto byłoby przeprowadzić światowy cykl badania bliski sytuacji rzeczywistej.
Przeciągające się prace nad rozporządzeniem nie mogą jednak prowadzić do 
zaprzepaszczenia celów w zakresie poziomu emisji CO2. Nowe napędy oraz coraz mniejsze 
zużycie decydują o tym, że ponad 50% emisji CO2 związanej z nowymi lekkimi samochodami 
dostawczymi powstaje nie podczas użytkowania ich w ruchu drogowym, lecz w procesie 
produkcji i recyklingu. Wiele badań wykazało, że rzeczywisty poziom emisji znacznie 
przekracza poziomy wskazywane podczas cyklu badania.

Poprawka 43
Josefa Andrés Barea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r., aby do 2025 r. osiągnąć
docelowy poziom emisji CO22 wynoszący 
od 100 g/km do 115 g/km, chyba że ze 
względu na zastosowanie technologii 
niskoemisyjnych i ich wykorzystanie na 
rynku należycie uzasadniony będzie niższy 
cel.
Na podstawie tego przeglądu, który 
obejmie ogólną ocenę wpływu na przemysł 
motoryzacyjny i sektory z nim powiązane, 
Komisja w stosownym przypadku 
przedstawi wniosek zmieniający niniejsze 
rozporządzenie w sposób zapewniający 
oszczędność oraz jak największą 
neutralność z punktu widzenia 
konkurencji i osiągnięcie unijnych 
długoterminowych celów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu.

Or. en

Poprawka 44
Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r. Takie docelowe poziomy 
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emisji będą zgodne z zasadą oszczędności 
wyznaczającą kierunek osiągania 
unijnych długoterminowych celów w 
zakresie klimatu do 2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowe cele, stopniowo coraz bardziej ambitne, są istotne z punktu widzenia ram 
dotyczących klimatu i energii w okresie do 2030 r. oraz osiągnięcia docelowego unijnego 
poziomu emisji wyznaczonego na 2050 r. Cele takie są również ważne dla pewności 
inwestycji. W związku z tym konieczne jest wyraźniejsze odwołanie do nich.

Poprawka 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Najpóźniej do 2017 r. Komisja dokona 
przeglądu docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, warunków i innych 
aspektów niniejszego rozporządzenia w 
celu ustalenia docelowego poziomu emisji 
CO2 dla nowych lekkich pojazdów 
dostawczych na okres po 2020 r. na 
podstawie nowej procedury badania i 
cyklu badania uwzględniających światową 
zharmonizowaną procedurę badań 
lekkich pojazdów.

Or. en

Poprawka 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji – z tym 
że nie może to nastąpić przed pełnym 
określeniem nowego cyklu badania i 
procedur badania – warunków i innych 
aspektów niniejszego rozporządzenia w 
celu ustalenia docelowego poziomu emisji 
CO2 dla nowych lekkich pojazdów 
dostawczych na okres po 2020 r.

Or. en

Poprawka 47
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (a a) (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Komisja oceni możliwość zastąpienia 
podejścia opartego na emisjach spalin, 
polegającego na obliczaniu wyłącznie 
emisji związanych z produkcją i zużyciem 
paliwa, podejściem opartym na cyklu 
życia, które uwzględnia emisje na 
wszystkich etapach życia pojazdu, od 
fizycznej produkcji do unieszkodliwienia 
lub recyklingu po wycofaniu z 
eksploatacji.”

Or. en

Poprawka 48
Josefa Andrés Barea
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b) – tiret minus pierwsze (nowe)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dodaje się akapit w brzmieniu:
„W celu zapewnienia odpowiedniego 
odzwierciedlenia rzeczywistych emisji i 
możliwości dokładnego porównania 
zmierzonych wartości CO2 Komisja, 
zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 715/2007, zapewnia ścisłe 
określenie tych elementów w procedurze 
badania, które mają znaczący wpływ na 
mierzone emisje CO2, oraz usunięcie 
możliwości elastyczności podczas 
badania.”

Or. en

Poprawka 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, Komisja dostosowuje wzory zawarte 
w załączniku I w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, dbając o to, by w ramach 
starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.

Aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, Komisja dostosowuje wzory zawarte 
w załączniku I w drodze aktów 
wykonawczych, zgodnie z art. 15 i z 
zastrzeżeniem warunków określonych w 
art. 16 i 17, dbając o to, by w ramach 
starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.
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Or. en

Uzasadnienie

Obecny wniosek stwarza jedynie możliwość kontroli ex post prowadzonej przez Parlament 
Europejski i państwa członkowskie. Ponieważ państwa członkowskie odpowiadają za 
wykonanie prawa Unii, a Komisji powierzono tę funkcję wykonawczą, konieczne są jednolite 
warunki wykonywania. Z perspektywy przemysłu państwa członkowskie muszą sprawować 
kontrolę nad Komisją. W związku z tym zastosowanie powinna mieć odpowiednia procedura 
komitetowa.

Poprawka 50
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b) – tiret drugie a (nowe)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dodaje się akapit w brzmieniu:
„Do celów weryfikacji, czy emisje CO2 z 
produkowanych pojazdów są zgodne z 
wartościami zatwierdzonego typu, 
zapewnia się uzyskanie wartości oporu 
aerodynamicznego i oporu toczenia 
pojazdu, którego produkcja podlega 
weryfikacji pod kątem zgodności.”

Or. en

Poprawka 51
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik 1 – punkt 1 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„c) od 2020 r.: „c) od 2020 r.: 

orientacyjny indywidualny poziom emisji orientacyjny indywidualny poziom emisji 
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CO2 = 147 + a × (M – M0) CO2 = 110 + a × (M – M0)
gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 
2

M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 
2

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Uzasadnienie

Pojazdy dostawcze to jedno z najszybciej rozwijających się źródeł emisji gazów 
cieplarnianych z transportu; latach 1995–2010 wzrosły one o 26%. W celu przeciwdziałania 
rosnącym emisjom CO2 z pojazdów dostawczych niezbędne są rygorystyczne docelowe 
poziomy emisji CO2. Z analizy przedstawionej przez Komisję wynika, że docelowy poziom 
emisji CO2 wynoszący 147 g byłby niewystarczający. Docelowy poziom emisji CO2 wynoszący 
110 g/km byłby równoważny docelowemu poziomowi emisji CO2 dla samochodów 
wynoszącemu 80 g/km. Z analizy technicznej wynika, że osiągnięcie takiego celu jest 
technologicznie wykonalne i oszczędne dla społeczeństwa i użytkowników.

Poprawka 52
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik 1 – punkt 1 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„c) od 2020 r.: „c) od 2020 r.: 
orientacyjny indywidualny poziom emisji 
CO2 = 147 + a × (M – M0)

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

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 
2

M0 = wartość obniżona w stosunku do 
przyjętej w art. 13 ust. 2 o 300 kg

a = 0,096.”. a = 0,096.”.

Or. pl
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Uzasadnienie

Art. 13 ust. 2 nie wskazuje mechanizmów kształtowania parametru Mo jako masy średniej z 
jakiejś niewiadomej populacji. Obniżenie tej wartości o 300 kg wynika z przeliczenia: CO2 = 
175 + a x (M - Mo) dla przypadku, gdy CO2 (lewa strona równania) równa się 147 g/1km. 
Wówczas Mo = 2610 kg, a = 0,093, co daje po przeliczeniu wartość M = 2310 kg. Dla nowej 
wersji i nowego wzoru dochodzenie po 2020 r. do założonych celów Mo powinno w nowej 
zależności przyjąć wartość 2310 kg.

Poprawka 53
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) w załączniku I w pkt. 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 85 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = 0,093.”

Or. en

Uzasadnienie

Opublikowane niedawno badanie AEA-Ricardo wykazuje, że osiągnięcie docelowego poziomu 
emisji CO2 wynoszącego 60 g/km dla samochodów osobowych byłoby technologicznie 
wykonalne i oszczędne. Równie rygorystyczny docelowy poziom emisji CO2 dla pojazdów 
dostawczych wynosiłby 85 g/km. Stanowiłoby to bodziec dla inwestycji w ultraniskoemisyjne 
pojazdy dostawcze (hybrydowe, elektryczne), co chroniłoby przedsiębiorstwa europejskie 
przed wzrostem cen ropy naftowej, a także przyczyniłoby się do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i zagrożenia hałasem, zwłaszcza na obszarach miejskich, na których często 
używane są pojazdy dostawcze.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 510/2011
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) w załączniku I w pkt 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 100 + 
a × (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = *
(*odpowiednik nachylenia wynoszącego 
100%).”

Or. en


