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Poprawka 14
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Jeżeli nie uzyska się znacznego 
wzrostu efektywności gospodarowania 
zasobami, gospodarka europejska będzie 
w dalszym ciągu narażona na poważne 
zagrożenia związane z cenami energii, w 
tym potencjalnymi szokami naftowymi lub
niedoborami gazu. Wprowadzenie 
dalszego docelowego poziomu emisji w 
wysokości 60 g CO2/km w 2025 r. jest 
sposobem zapewnienia dalszej poprawy 
efektywności paliwowej pojazdów po 
2020 r., zmniejszenia podatności 
gospodarki na szoki cenowe na rynku 
ropy naftowej oraz zwiększenia 
liczebności pojazdów o ultraniskiej emisji 
dwutlenku węgla na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Pochodząca z listopada 2012 r. analiza Ricardo – AEA „Exploring possible car and van CO2
emission targets for 2025 in Europe” („Analiza możliwych docelowych poziomów emisji 
dwutlenku węgla z samochodów i pojazdów dostawczych w Europie do 2025 r.”) pokazuje, że 
docelowy poziom emisji dla samochodów w wysokości 60 g/km do 2025 r. przyspieszyłby 
wdrażanie technologii ultraniskich emisji. Tego celu nie można osiągnąć wyłącznie za 
pomocą samochodów konwencjonalnych i hybrydowych, chyba że ograniczy się wielkość 
i osiągi samochodów. Z tego względu potrzebne są zalecenia dotyczące pojazdów 
o ultraniskiej emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 15
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 16
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 95 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.

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 95 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 17
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Szczególnie istotne jest, aby badania 
eksploatacyjne odtwarzały w cyklu 
badania 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 
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i 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 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Wysokie i stale wzrastające ceny 
paliw kopalnych, w szczególności ropy 
naftowej, stanowią zagrożenie dla 
ożywienia gospodarczego, bezpieczeństwa 
energetycznego oraz dostępności energii w 
Europie. Szoki naftowe mogą prowadzić 
do głębokich recesji, spadku 
konkurencyjności i wzrostu bezrobocia. Z 
tego względu priorytetem jest zmniejszenie 
naszej zależności od ropy naftowej 
poprzez, między innymi, zwiększenie 
wydajności i trwałości nowych 
samochodów osobowych i dostawczych.

Or. en

Poprawka 19
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Należy kontynuować wysiłki służące 
zapewnieniu tego, żeby osiągnięto dalsze 
redukcje emisji CO2, wykraczające poza 
docelowy poziom emisji w Unii wynoszący 
95 g CO2/km, oraz by pomiary 
prowadzone zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 oraz jego aktami 
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wykonawczymi odnosiły się do 
faktycznych osiągów pojazdów na drodze.
Aby to osiągnąć, należy uwzględnić 
wymogi zgodności eksploatacyjnej w 
zakresie emisji CO2 w rozporządzeniu 
(WE) nr 443/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje coraz większa różnica między emisjami z nowych samochodów w homologacji typu a 
emisjami rzeczywistymi. To ważne, ponieważ redukcja emisji CO2 bezpośrednio przekłada się 
na oszczędność paliwa dla użytkowników. W celu zapewnienia tego, żeby pomiar emisji CO2
w przeliczeniu na kilometr odpowiadał faktycznym osiągom pojazdów w zakresie emisji na 
drodze, konieczne jest ustanowienie wymogów zgodności eksploatacyjnej w odniesieniu do 
emisji CO2. Takie wymogi obowiązują już w odniesieniu do emisji innych zanieczyszczeń.

Poprawka 20
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Komisja powinna dokonać przeglądu 
założeń dotyczących zerowej emisji z 
pojazdów elektrycznych w 2025 r. i w 
późniejszym okresie oraz wdrożyć 
mierniki uwzględniające emisje gazów 
cieplarnianych powstałe w trakcie 
wytwarzania energii.

Or. en

Poprawka 21
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
wynikający z konieczności zapewnienia 
zgodności z docelowymi indywidualnymi 
poziomami emisji określonymi na 
podstawie użyteczności pojazdu, wysokie 
obciążenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niż 500 nowych samochodów 
osobowych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
wynikający z konieczności zapewnienia 
zgodności z docelowymi indywidualnymi 
poziomami emisji określonymi na 
podstawie parametru użyteczności pojazdu 
w postaci masy, wysokie obciążenia 
administracyjne procedury przyznawania 
odstępstwa i jedynie znikome korzyści w 
zakresie zmniejszonych emisji CO2 z 
pojazdów sprzedawanych przez tych 
producentów, producenci odpowiedzialni 
rocznie za mniej niż 500 nowych 
samochodów osobowych zostają częściowo
wyłączeni z zakresu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji i opłat z 
tytułu przekroczenia poziomu emisji. 
Zobowiązuje się Komisję do 
przedstawienia alternatywnych kryteriów 
użyteczności takich pojazdów, z 
uwzględnieniem stosunku mocy ich 
silników do pracy wykonanej przez cały 
pojazd.

Or. pl

Uzasadnienie

Sama masa pojazdu to tylko jedno z ważnych kryteriów, ale nie dotyczy innych ważnych 
parametrów użyteczności związanych z pracą silnika oraz z oporami tarcia, czy też stratami 
wynikającymi z turbulencji, tj. z opływowości kształtu pojazdu.

Poprawka 22
Jan Březina, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
wynikający z konieczności zapewnienia 

(4) Mając na uwadze nieproporcjonalny 
wpływ na najmniejszych producentów, 
wynikający z konieczności zapewnienia 
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zgodności z docelowymi indywidualnymi 
poziomami emisji określonymi na 
podstawie użyteczności pojazdu, wysokie 
obciążenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niż 500 nowych samochodów 
osobowych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

zgodności z docelowymi indywidualnymi 
poziomami emisji określonymi na 
podstawie użyteczności pojazdu, wysokie 
obciążenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niż 1000 nowych samochodów 
osobowych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci niewielkiej liczby pojazdów wnioskowali o odstępstwa w drodze 
skomplikowanego procesu, wymagającego znacznych zasobów, również od Komisji 
Europejskiej. W przygotowanej przez Komisję ocenie wpływu stwierdza się, że ci producenci 
wywierają znikomy wpływ na klimat. Ponadto próg w wysokości 500 pojazdów uniemożliwia 
rozwój gospodarczy tych małych przedsiębiorstw, które z większym prawdopodobieństwem 
uzyskają rentowność przy produkcji do 1000 pojazdów, szczególnie w kontekście kryzysu 
gospodarczego.

Poprawka 23
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Procedura przyznawania odstępstw 
drobnym producentom powinna zostać 
uproszczona w celu dopuszczenia większej 
elastyczności w odniesieniu do terminów 
składania wniosków o odstępstwo przez 
producentów oraz wydawania decyzji w 
ich sprawie przez Komisję.

skreślony

Or. pl



PE504.233v01-00 10/82 AM\925662PL.doc

PL

Uzasadnienie

Mali producenci pojazdów dużej mocy przeznaczonych dla miłośników dużej mocy i 
przyspieszenia nie powinni być faworyzowani. Ich produkcja nie jest społecznie niezbędna.

Poprawka 24
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Procedura przyznawania odstępstw 
producentom niszowym powinna być 
kontynuowana w okresie do 2020 r. Aby 
jednak zapewnić, że wysiłek związany z 
redukcją emisji wymagany od 
producentów niszowych będzie 
odpowiadał obciążeniom dużych 
producentów, od 2020 r. powinien 
obowiązywać docelowy poziom emisji o 
45 % niższy niż średnie indywidualne 
poziomy emisji producentów niszowych w 
2007 r.

(6) Procedura przyznawania odstępstw 
producentom niszowym powinna być 
kontynuowana w okresie do 2020 r. 
Producent niszowy w chwili przyznawania 
mu odstępstw winien udowodnić, że 
przestrzega swoich docelowych 
zobowiązań. Aby jednak zapewnić, że 
wysiłek związany z redukcją emisji 
wymagany od producentów niszowych 
będzie odpowiadał obciążeniom dużych 
producentów, od 2020 r. powinien 
obowiązywać docelowy poziom emisji 
jednakowy dla wszystkich producentów.

Or. pl

Uzasadnienie

Wymaga tego uczciwa konkurencja.

Poprawka 25
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 

(7) Celem umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i wdrażania
innowacji pożądane jest zapewnienie 
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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.

wskazówek co do tego, jak niniejsze 
rozporządzenie powinno zostać zmienione 
w odniesieniu do okresu po 2020 r. 
Wskazówki te powinny być oparte na 
ocenie warunków do niezbędnej wielkości 
redukcji, zgodnej z unijnymi 
długoterminowymi celami i skutkami dla 
rozwoju oszczędnych technologii 
ograniczania emisji pyłów i szkodliwych 
gazów, a także emisji hałasu przez 
samochody. 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 CO2 na 
okres po 2020 r. Sprawozdanie winno 
zawierać ocenę wartości emisji CO2 na 
wszystkich etapach produkcji, a także 
podczas całego czasu życia pojazdu, 
podczas złomowania i recyklingu.

Or. pl

Uzasadnienie

Kwestia emisji wymaga podejścia holistycznego.

Poprawka 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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 

(7) W celu 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 
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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.

technologii ograniczania emisji CO2
stosowanych w samochodach. Z tego 
powodu pożądane jest, aby Komisja 
sporządziła sprawozdanie oraz 
przedstawiła propozycje docelowych 
poziomów emisji na okres po 2020 r.

Or. en

Poprawka 27
Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 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. W sprawozdaniu należy wziąć pod 
uwagę emisję CO2 w trakcie całego cyklu 
życia samochodów (w tym w czasie 
produkcji i po wycofaniu z eksploatacji).

Or. en



AM\925662PL.doc 13/82 PE504.233v01-00

PL

Poprawka 28
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) 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.

(7) W celu umożliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
pożądane jest zapewnienie wskazówek co 
do tego, jak rozporządzenie (WE) 
nr 443/2009 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 do 
spełnienia w 2025 r. i w późniejszym 
okresie.

Or. en

Poprawka 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W związku z uznaniem, że producenci 
potrzebują długiego czasu na badania i 
rozwój, oraz w celu zapewnienia 
inwestorom potrzebnej im pewności 
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należy ustalić cel na 2025 r. Ustalenie 
tego celu w obecnym momencie 
oznaczałoby podążanie tą samą drogą 
określoną w 2007 r., w którym ustalono 
cele na 2020 r. Jeżeli Europa pragnie 
pozostać na czele globalnego wyścigu o
czystsze pojazdy, to musi ustanowić 
długookresowy docelowy poziom emisji 
wynoszący 65 g CO2/km w 2025 r., 
pamiętając o niedawno przyjętych 
ambitnych standardach zużycia paliwa w 
Stanach Zjednoczonych.

Or. en

Poprawka 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Ponieważ prawidłowa i rzetelna 
informacja o emisjach CO2 oraz zużyciu 
paliwa, które są ze sobą bezpośrednio 
powiązane, ma dla klientów kluczowe 
znaczenie przy podejmowaniu 
świadomych decyzji, należy zwrócić 
najwyższą uwagę na oszacowanie tych 
parametrów. Obecnie jednak rzeczywiste 
emisje z samochodów i pojazdów 
dostawczych w ruchu drogowym znacznie 
różnią się od wartości określanych w 
obecnym cyklu badania. Z tego względu 
pilnie należy opracować usprawniony cykl 
badania.

Or. en

Poprawka 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Po 
zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

(8) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym oraz zważywszy, że istniejący cykl 
badania niewystarczająco odzwierciedla 
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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W rozporządzeniu zobowiązuje się (8) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
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Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 z 
samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie 
zostało jeszcze zakończone. W związku z 
tym w załączniku I do rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Po 
zmianie procedur badania wartości 
graniczne określone w załączniku I 
powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów.

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 („WLTP”) 
w ramach Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, nie zostało jeszcze 
zakończone. W związku z tym w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 443/2009 ustanawia się wartości 
dopuszczalne emisji na 2020 r. mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 715/2007 i załącznikiem XII do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008. W celu 
zagwarantowania producentom pewności 
planowania należy utrzymać 
niezmienioną obecną procedurę kontrolną 
do celów niniejszego rozporządzenia do 
2020 r. włącznie. Od roku 2021 powinna 
ją zastąpić WLTP. Po wprowadzeniu 
WLTP w roku 2021 do celów niniejszego 
rozporządzenia wartości graniczne 
określone w załączniku I powinny zostać 
dostosowane w celu zapewnienia 
porównywalnych ograniczeń dla 
producentów i klas pojazdów.

Or. de

Poprawka 33
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
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poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i 
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2, o której mowa w
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 443/2009, służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i
powierzchni postojowej oraz regulacyjnej 
procedury kontrolnej służącej do pomiaru 
indywidualnych poziomów emisji CO2, o 
której mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 715/2007. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosowanych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 34
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i 
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2, o której mowa w 

(12) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji, tak by 
mogła ona uzupełnić zasady dotyczące 
odstępstw od docelowych indywidualnych 
poziomów emisji, zmienić wymogi 
dotyczące danych w celu monitorowania 
emisji CO2 i dostosować wzór w 
załączniku I służący do obliczania 
indywidualnych poziomów emisji CO2 do 
zmian wartości masy pojazdu i 
regulacyjnej procedury kontrolnej służącej 
do pomiaru indywidualnych poziomów 
emisji CO2. Szczególnie ważne jest, aby 
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rozporządzeniu (WE) nr 715/2007. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de

Poprawka 35
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) 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 wzywa się Komisję do 
przedstawienia sprawozdania na ten 
temat.

Or. lv

Poprawka 36
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 

(14) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 
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wykorzystanie jako parametru 
użyteczności we wzorze podanym w 
załączniku I. Dane te są dostępne i ich 
ewentualne zastosowanie zostało ocenione 
w ocenie skutków. Na podstawie tej oceny 
stwierdzono, że parametrem użyteczności 
stosowanym we wzorze na 2020 r. 
powinna być masa. Niższe koszty i zalety 
zastosowania powierzchni postojowej jako 
parametru użyteczności powinny jednak 
zostać rozważone w przyszłym przeglądzie.

wykorzystanie jako parametru 
użyteczności we wzorze podanym w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 443/2009. Dane te są dostępne i ich 
ewentualne zastosowanie zostało ocenione 
w ocenie skutków. Na podstawie tej oceny 
stwierdzono, że parametrem użyteczności 
stosowanym we wzorze na 2020 r. 
powinna być masa, ponieważ zmiana 
parametru użyteczności nie mogłaby 
spełnić kryterium pewności planowania, 
jako że producenci zaplanowali swoje 
ścieżki osiągnięcia zgodności do 2020 r. 
na podstawie utrzymania obecnego 
parametru. Niższe koszty i zalety 
powierzchni postojowej mogłyby 
uzasadnić stosowanie jej jako parametru 
użyteczności, począwszy od 2025 r. Z tego 
względu, dla zapewnienia płynnego 
przestawienia się na przejście w 
przyszłości z masy na powierzchnię 
postojową, słusznym krokiem jest 
wprowadzenie wzoru opartego na 
powierzchni postojowej, który mógłby być 
stosowany przez producentów, począwszy
od 2016 r., jako alternatywa dla wzoru 
opartego na masie.

Or. en

Poprawka 37
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Pomiaru indywidualnego poziomu 
emisji CO2 z nowych samochodów 
osobowych dokonuje się w Unii na 
podstawie zharmonizowanych zasad, 
zgodnie z metodologią określoną 
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 oraz 
rozporządzeniu (WE) nr 692/2008. W celu 
zminimalizowania obciążeń 
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administracyjnych wynikających z 
rozporządzenia (WE) nr 443/2009 
badania zgodności należy dokonywać 
poprzez odniesienie się do danych 
dotyczących rejestracji nowych 
samochodów w Unii lub zgodności 
eksploatacyjnej, zbieranych przez państwa 
członkowskie i przekazywanych Komisji.
Aby zapewnić spójność danych 
wykorzystywanych do celu oceny 
zgodności, zasady gromadzenia tych 
danych i ich przekazywania powinny być 
zharmonizowane w jak największym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 38
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Dyrektywa 2007/46/WE stanowi, że 
do każdego nowego samochodu 
osobowego producenci mają wydawać 
certyfikat zgodności oraz że państwa 
członkowskie mają zezwolić na rejestrację 
i dopuszczenie do ruchu nowego 
samochodu osobowego, tylko jeśli taki 
samochód posiada ważny certyfikat 
zgodności. W stosownych przypadkach 
dane zebrane przez państwa członkowskie 
powinny być spójne z certyfikatem 
zgodności wystawionym przez producenta 
dla samochodu osobowego. Jeżeli 
z uzasadnionych powodów państwa 
członkowskie nie korzystają z certyfikatu 
zgodności w celu zakończenia procesu 
rejestracji i dopuszczenia do ruchu 
nowego samochodu osobowego, powinny 
one ustanowić niezbędne środki 
zapewniające przeprowadzenie procesu 
monitorowania z odpowiednią 
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dokładnością. Powinna istnieć unijna 
standardowa baza danych zawierająca 
dane z certyfikatów zgodności i dane 
eksploatacyjne. Baza ta powinna służyć 
jako jedyne źródło odniesienia 
umożliwiające państwom członkowskim 
łatwiejsze zachowanie danych 
rejestracyjnych podczas nowych 
rejestracji pojazdów.

Or. en

Poprawka 39
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Przestrzeganie przez producentów 
docelowych poziomów określonych 
rozporządzeniem (WE) nr 443/2009 
powinno być oceniane na szczeblu Unii.
Producenci, których średnie indywidualne 
poziomy emisji CO2 przekraczają poziomy 
dopuszczalne na mocy przedmiotowego 
rozporządzenia, powinni uiścić opłatę 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji za 
każdy rok kalendarzowy, począwszy od
2012 r. Wysokość opłaty powinna być 
dostosowywana w zależności od stopnia, 
w jakim producent nie przestrzega 
docelowego poziomu. Z czasem opłata 
powinna rosnąć. W celu zapewnienia 
odpowiedniej zachęty do podejmowania 
działań na rzecz zmniejszenia 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych opłata powinna 
odzwierciedlać koszty technologiczne i 
prawdopodobne górne koszty krańcowe 
zgodności z rozporządzeniem (WE) 
nr 443/2009. Wpływy z opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji powinny 
być traktowane jako dochód budżetu 
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ogólnego Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wysokość opłaty z tytuły przekroczenia poziomu emisji powinna być określona na poziomie 
zapewniającym przestrzeganie postanowień rozporządzenia przez wszystkich producentów.
W celu zapewnienia odpowiedniej zachęty do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z samochodów osobowych opłata powinna 
odzwierciedlać prawdopodobne górne koszty krańcowe dla poszczególnych producentów, 
oparte na kosztach technologii.

Poprawka 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007,
załącznikiem III i XII do rozporządzenia 
(WE) nr 692/2008, regulaminami ECE 
R83-06 i R101, obowiązujący od 2020 r., 
w każdym przypadku zgodnie ze stanem 
na dzień …+.
___________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wersja obowiązującego rozporządzenia Euro 6 (NECJ/regulaminy ECE R83 i R101) powinna 
zostać poddana aktualizacji, aby zagwarantować jednakowy poziom restrykcyjności 
ustalanych obecnie docelowych poziomów emisji, bez względu na przewidywane zmiany 
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w samych procedurach i cyklach.

Poprawka 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007,
załącznikiem III i XII do rozporządzenia 
(WE) nr 692/2008, regulaminami ECE 
R83-06 i R101, obowiązujący od 2020 r., 
w każdym przypadku zgodnie ze stanem 
na dzień …+.
____________________
+ Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wersja obowiązującego rozporządzenia Euro 6 (NECJ/regulaminy ECE R83 i R101) powinna 
zostać poddana aktualizacji, aby zagwarantować jednakowy poziom restrykcyjności 
ustalanych obecnie docelowych poziomów emisji, bez względu na przewidywane zmiany w 
samych procedurach i cyklach.

Poprawka 42
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 80 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, obowiązujący od 
2020 r.

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Modele makroekonomiczne w ocenie wpływu do tego aktu prawnego pokazują, że 
oszczędności z tytułu mniejszych wydatków w UE na paliwo dzięki docelowemu poziomowi 
emisji w 2020 r. mogą doprowadzić do wzrostu PKB o około 12 miliardów EUR. W razie 
zaostrzenia docelowych poziomów emisji w 2020 r. ta kwota mogłaby być jeszcze wyższa.

Poprawka 43
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 po akapicie drugim dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego wynoszący 60 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.”;
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Or. en

Poprawka 44
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 po akapicie drugim dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego wynoszący 75 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

Długoterminowy docelowy poziom emisji gwarantuje producentom samochodów i dostawcom 
w sektorze motoryzacyjnym pewność planowania i inwestowania. W 2008 r. długoterminowy 
docelowy poziom emisji ustalono na 12 lat naprzód, co należy powtórzyć. Docelowy poziom 
emisji w wysokości 75 g mógłby zapewnić dalsze usprawnienie pojazdów konwencjonalnych, 
lecz nie wymagałby istotnej penetracji bardzo zaawansowanych technologii, na przykład 
pojazdów elektrycznych.

Poprawka 45
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 po akapicie drugim dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego wynoszący od 65 g 
CO2/km do 75 g CO2/km, zgodnie z art. 13 
ust. 5, obowiązujący od 2025 r.”;

Or. en

Poprawka 46
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 95 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a także z 
innowacyjnymi technologiami, 
obowiązujący od 2020 r.

Począwszy od 2020 r. ustanowiony w 
niniejszym rozporządzeniu docelowy 
średni poziom emisji CO2 w wysokości 
95 g CO2/km mierzy się do celów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi do niego, a należy go 
osiągnąć dzięki usprawnieniom techniki 
motoryzacyjnej oraz innowacyjnym 
technologiom.

Or. de

Poprawka 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 po akapicie drugim dodaje 
się akapit w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego wynoszący 65 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

Poprawka 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) w art. 1 dodaje się akapit drugi b w 
brzmieniu:
„Począwszy od 2016 r. do celów pomiaru 
emisji CO2 światowa procedura badań 
lekkich pojazdów dostawczych zastępuje 
procedury badania określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 i 
środkach wykonawczych do niego.”;

Or. en

Poprawka 49
Jan Březina, Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Artykuł 4, art. 8 ust. 4 lit. b) i c), art. 9 
oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i c) nie mają 
zastosowania do producentów, którzy wraz 
ze wszystkimi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami są odpowiedzialni za 
mniej niż 1000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci niewielkiej liczby pojazdów wnioskowali o odstępstwa w drodze 
skomplikowanego procesu, wymagającego znacznych zasobów, również od Komisji 
Europejskiej. W przygotowanej przez Komisję ocenie wpływu stwierdza się, że ci producenci 
wywierają znikomy wpływ na klimat. Ponadto próg w wysokości 500 pojazdów uniemożliwia 
rozwój gospodarczy tych małych przedsiębiorstw, które z większym prawdopodobieństwem 
uzyskają rentowność przy produkcji do 1000 pojazdów, szczególnie w kontekście kryzysu 
gospodarczego.

Poprawka 50
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Artykuł 4, art. 8 ust. 4 lit. b) i c), art. 9 
oraz art. 10 ust. 1 lit. a) i c) nie mają 
zastosowania do producentów, którzy wraz 
ze wszystkimi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami są odpowiedzialni za 
mniej niż 5000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych w UE w 
poprzednim roku kalendarzowym.
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Or. ro

Poprawka 51
Werner Langen, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 3 ust. 1 lit. f) otrzymuje 
brzmienie:
f) „indywidualny poziom emisji CO2”
oznacza poziom emisji CO2 samochodu 
osobowego mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
określony w certyfikacie zgodności jako 
wielkość emisji CO2 (wartość uśredniona).
W przypadku samochodów osobowych, 
które nie mają homologacji typu zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007, 
„indywidualny poziom emisji CO2” 
oznacza poziom emisji CO2 mierzony 
zgodnie z taką samą procedurą pomiaru, 
jak ta określona w odniesieniu do 
samochodów osobowych 
w rozporządzeniu (WE) 692/2008, lub 
zgodnie z procedurami przyjętymi przez 
Komisję dla ustalenia poziomu emisji CO2
dla takich samochodów osobowych; do 
celów niniejszego rozporządzenia zmiany, 
określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 715/2007 oraz w rozporządzeniu (WE) 
nr 692/2008, a także w źródłowych 
regulaminach ECE R83 i R101, 
wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r., zaczynają obowiązywać dopiero 
od dnia 1 stycznia 2021 r.”;

Or. de
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Poprawka 52
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 3 – ust. 1 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 3 ust. 1 dodaje się literę (h) w 
brzmieniu:
(h) "paliwa alternatywne" to 
wysokoenergetyczne substancje 
chemiczne, najczęściej związki 
węglowodorowe, w stanie płynnym lub 
gazowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Należą do nich zarówno biopaliwa, jak i tradycyjne paliwa po modyfikacji zmniejszającej 
emisję CO2.

Poprawka 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 54
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Superjednostki
1. Przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy 
o indywidualnym poziomie emisji CO2
mniejszym od 50% docelowego 
indywidualnego poziomu emisji dla 
danego producenta, zgodnego z 
rozporządzeniem (WE) nr 443/2009, liczy 
się jako:
– 3,5 samochodu w 2012 r.;
– 3,5 samochodu w 2013 r.;
– 2,5 samochodu w 2014 r.;
– 2,5 samochodu w 2015 r.;
– 2,5 samochodu w 2016 r.;
– 2,5 samochodu w 2017 r.;
– 2 samochody w 2018 r.;
– 2 samochody w 2019 r.;
– 2 samochody w 2020 r.
1a. Wielokrotne naliczenie zgodne z ust. 1 
następuje jedynie w przypadku, gdy 
średnie indywidualne poziomy emisji CO2
danego producenta w odnośnym roku 
kalendarzowym nie przekraczają jego 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji o więcej niż 15%.”;

Or. de



PE504.233v01-00 32/82 AM\925662PL.doc

PL

Poprawka 55
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. en

Poprawka 56
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) po art. 5 dodaje się artykuł w skreślony
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brzmieniu:
„Artykuł 5a
Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km
1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.
2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. de

Poprawka 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km

Zachęty dla samochodów niskoemisyjnych

Or. en

Poprawka 58
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km

Superjednostki

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km, liczony jest jako:

– 2 samochody w 2020 r.;
– 1,7 samochodu w 2021 r.;
– 1,5 samochodu w 2022 r.;
– 1,3 samochodu w 2023 r.;
– 1 samochód, począwszy od 2024 r.

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone w 
ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone w 
ust. 1 dla danego roku, nie przekracza 2% 
nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.”;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę wysokie koszty B&R, surowców i produkcji związane z rozwojem pojazdów 
o ultraniskiej emisji dwutlenku węgla, dodatkowe zachęty mogą być potrzebne, by skłonić 
producentów do rozpoczęcia dostarczania takich pojazdów wcześniej, niż uczyniliby to 
w innym przypadku. Superjednostki spełniłyby tę rolę, ale również mogłyby osłabić docelowy 
poziom emisji w wysokości 95 g. Dlatego konieczne jest odpowiednie wyważenie poprzez 
ograniczenie mnożników, ram czasowych i kwoty jednostek możliwych do użycia.

Poprawka 59
Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp –1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy o 
indywidualnym poziomie emisji poniżej 
45 g CO2/km liczy się jako dwa 
samochody osobowe w latach 2016–2019.

Or. en

Poprawka 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 każdy 
nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
producenta:

a) docelowy indywidualny poziom emisji 
producenta sprzedającego mniej niż 4% 
nowych samochodów niskoemisyjnych, 
emitujących mniej niż 35 g CO2/km, 
pomniejsza się o:
– 4 g dla producentów sprzedających 
mniej niż 1% samochodów 
niskoemisyjnych;
– 3 g dla producentów sprzedających 
mniej niż 2% samochodów 
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niskoemisyjnych;
– 2 g dla producentów sprzedających 
mniej niż 3% samochodów 
niskoemisyjnych;
– 1 g dla producentów sprzedających 
mniej niż 4% samochodów 
niskoemisyjnych;
b) docelowy indywidualny poziom emisji 
producenta sprzedającego ponad 4% 
samochodów niskoemisyjnych, 
emitujących mniej niż 35 g CO2/km, 
powiększa się o:
– 2 g dla producentów sprzedających 
ponad 4% samochodów niskoemisyjnych;
– 3 g dla producentów sprzedających 
ponad 5% samochodów niskoemisyjnych.
1a. Co roku do dnia 28 lutego państwa 
członkowskie udostępniają do wiadomości 
publicznej ogólną liczbę pojazdów 
przypadających na producenta 
posiadającego indywidualny poziom 
emisji CO2 wynoszący 35 g CO2/kg za 
poprzedni rok kalendarzowy, począwszy 
od …+.
1b. Co roku do dnia 28 lutego, począwszy 
od …+, Komisja publikuje sprawozdanie z 
wpływu zachęt dla samochodów 
niskoemisyjnych na docelowe 
indywidualne poziomy emisji producentów 
za poprzedni rok kalendarzowy.
__________________
+ Dz.U.: proszę wstawić rok wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 61
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – nagłówek i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Superjednostki w odniesieniu do 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
95 g CO2/km

Pojazdy o ultraniskich emisjach 
dwutlenku węgla

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Począwszy od 2020 r.:

a) średni indywidualny docelowy poziom 
emisji CO2 każdego producenta 
odpowiedzialnego za rejestrację na rynku 
Unii ponad 5% nowych samochodów 
osobowych o indywidualnym poziomie 
emisji wynoszącym mniej niż 50 g CO2/km
zwiększa się o 2 g CO2/km;
b) średni indywidualny docelowy poziom 
emisji CO2 każdego producenta 
odpowiedzialnego za rejestrację na rynku 
Unii mniej niż 4% nowych samochodów 
osobowych o indywidualnym poziomie 
emisji CO2wynoszącym mniej niż 50 g 
CO2/km zmniejsza się o 1 g CO2/km;
c) średni indywidualny docelowy poziom 
emisji CO2 każdego producenta 
odpowiedzialnego za rejestrację na rynku 
Unii pomiędzy 4% a 5% nowych 
samochodów osobowych o indywidualnym 
poziomie emisji CO2wynoszącym mniej 
niż 50 g CO2/km nie ulega zmianie.

Or. en

Poprawka 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km lub który emituje 
mniej niż 50% ilości CO2 ustalonej w jego 
indywidualnym docelowym poziomie 
emisji, określonym wzorem w załączniku 
I, o maksymalnej wysokości 70 g CO2/km, 
liczony jest jako 2 samochody osobowe, 
począwszy od 2016 r. Zgromadzone 
jednostki można wykorzystać w części lub 
w całości w dowolnym roku w latach 
2016–2025.

Or. en

Uzasadnienie

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Poprawka 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km lub który emituje 
mniej niż 50% ilości CO2 ustalonej w jego 
indywidualnym docelowym poziomie 
emisji, określonym wzorem w załączniku 
I, o maksymalnej wysokości 70 g CO2/km, 
liczony jest jako 2 samochody osobowe, 
począwszy od 2016 r. Zgromadzone 
jednostki można wykorzystać w części lub 
w całości w dowolnym roku w latach 
2016–2025.

Or. en

Uzasadnienie

UE uzgodniła ogólną wizję polityki na rzecz czystego transportu zorganizowanego 
z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Spowoduje 
to szybsze wprowadzanie na rynek tych bardzo drogich technologii i byłoby korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym klientów (wcześniejsze dostarczenie 
produktu), środowiska naturalnego (niższe emisje CO2) oraz producentów (szybszy spadek 
kosztów). Ze względu na niepewną sytuację rynkową trzeba uwzględnić niektóre mechanizmy 
elastyczne, aby utrzymać wsparcie dla tych pojazdów.

Poprawka 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
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mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

mniej niż 50 g CO2/km lub który emituje 
mniej niż 50% ilości CO2 ustalonej w jego 
indywidualnym docelowym poziomie 
emisji, określonym wzorem w załączniku 
I, o maksymalnej wysokości 70 g CO2/km, 
liczony jest jako 1,5 samochodu 
osobowego, począwszy od 2016 r.

Or. en

Poprawka 65
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 2 
samochody osobowe w okresie od 2020 r. 
do 2023 r. i jako 1 samochód osobowy,
począwszy od 2024 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom wsparcia dla pojazdów niskoemisyjnych jest wyższy na przykład w Stanach 
Zjednoczonych i Chinach. Polityka UE musi być zgodna z tymi krajami/regionami, aby UE 
nie znalazła się w mniej korzystnej sytuacji konkurencyjnej, która mogłaby negatywnie 
wpłynąć na konkurencyjność przemysłu UE na arenie światowej.

Poprawka 66
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 45 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy, począwszy od 2024 r.

Or. en

Uzasadnienie

W okresie przejściowym, przy przechodzeniu z samochodów z silnikami spalinowymi na 
samochody elektryczne, elektryczność dla samochodów nie jest jeszcze powszechnie dostępna 
(zwłaszcza w mniej zaludnionych obszarach). Z tego względu należy również zapewnić 
zachęty do rozwoju niskoemisyjnych hybrydowych pojazdów elektrycznych.

Poprawka 67
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 35 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

1. Podczas obliczania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2
każdy nowy samochód osobowy, którego 
indywidualny poziom emisji CO2 wynosi 
mniej niż 50 g CO2/km, liczony jest jako 
1,3 samochodu osobowego w okresie od 
2020 r. do 2023 r. i jako 1 samochód 
osobowy począwszy od 2024 r.

Or. ro
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Poprawka 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Poprawka 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

skreślony

Or. en

Poprawka 70
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone 
w ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

2. Począwszy od 2020 r. i dla każdego 
kolejnego roku kalendarzowego, Komisja, 
na podstawie informacji przedstawionych 
przez państwa członkowskie zgodnie z 
art. 8 ust. 2, oblicza, w jakim zakresie 
uznania i obciążenia uzyskane w ramach 
postanowień niniejszego artykułu 
wpływają na docelowy poziom emisji 
określony w akapicie drugim art. 1.”;

Or. en

Poprawka 71
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone w 
ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
20 000 nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

2. Maksymalna liczba nowych 
samochodów osobowych, które bierze się 
pod uwagę, stosując mnożniki określone w 
ust. 1 dla lat 2020–2023, nie przekracza 
1% nowych rejestracji samochodów 
osobowych na producenta.

Or. de

Poprawka 72
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Maksymalny poziom zwiększenia 
indywidualnego docelowego poziomu 
emisji każdego producenta, uzyskany 
dzięki doliczaniu superjednostek, wynosi 
5 g CO2/km.

Or. en

Poprawka 73
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (new)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:
"Aby określić, w jakim stopniu producent 
przestrzega swoich docelowych 
indywidualnych poziomów emisji CO2, o 
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czym mowa w art. 4, indywidualne 
poziomy emisji CO2 dla każdego pojazdu 
mogącego wykorzystywać paliwa 
alternatywne zgodnie z europejskimi 
normami, zostają obniżone do dnia 31 
grudnia 2015r. o 5% z uwagi na większy 
potencjał w zakresie innowacyjnych 
technologii paliw, a w tym zmniejszania 
emisji w przypadku stosowania biopaliw. 
Poziomy te obniża się tylko w przypadku, 
gdy na przynajmniej 30% stacji paliw w 
państwie członkowskim w którym pojazd 
został zarejestrowany, dostępny jest ten 
rodzaj paliwa alternatywnego, w tym 
biopaliwa, spełniającego kryteria 
zrównoważonego rozwoju, 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 74
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zgodność eksploatacyjna
1. Postanowienia dotyczące zgodności
eksploatacyjnej stosuje się odpowiednio 
do zużycia paliwa i emisji CO2 z nowych 
samochodów osobowych podczas ich 
normalnego okresu użytkowania w 
normalnych warunkach, o których mowa 
w art. 9 i załączniku II do rozporządzenia 
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(WE) nr 692/2008. Takie postanowienia 
wymagają niezależnego badania jazdy z 
rozbiegu dla nowych samochodów, 
których zgodność eksploatacyjną 
sprawdza się w celu obliczenia wartości 
oporu do ustawienia dynamometru.
2. Do wyników badania eksploatacyjnego 
dołącza się sprawozdanie z weryfikacji 
sporządzone przez niezależny, 
zatwierdzony organ. W sprawozdaniu z 
weryfikacji ocenia się, czy badanie 
eksploatacyjne było reprezentatywne dla 
normalnych warunków użytkowania i 
uzasadnionych dostosowań.
3. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej – w formie 
elektronicznej – wyniki badania 
eksploatacyjnego i dołączone do nich 
sprawozdanie z weryfikacji, zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE, i w ciągu trzech 
miesięcy przekazują Komisji te wyniki i 
sprawozdanie z weryfikacji.
4. Jeżeli zmierzona podczas badania 
eksploatacyjnego wartość emisji CO2 dla 
nowego samochodu osobowego 
przekracza jego indywidualne poziomy 
emisji CO2 zgłoszone na mocy art. 8 ust. 2 
o więcej niż 4%, Komisja przelicza średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta w poprzednich latach w celu 
ustalenia zgodności z docelowym 
indywidualnym poziomem emisji, zgodnie 
z art. 8. W oparciu o te przeliczenia 
jakiekolwiek przekroczenie docelowych 
indywidualnych poziomów emisji podlega 
opłacie z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na podstawie art. 9.
5. Komisja prowadzi centralny rejestr 
wyników badań eksploatacyjnych 
zgłoszonych przez władze krajowe i 
corocznie publikuje sprawozdanie 
syntetyczne. Rejestr centralny i 
sprawozdania syntetyczne są udostępniane 
publicznie w formie elektronicznej.
6. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych szczegółowe zasady 
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dotyczące zgodności eksploatacyjnej, o 
której mowa w ust. 1, niezbędne do 
zapewnienia tego, żeby badanie 
eksploatacyjne odzwierciedlało w jak 
największym stopniu normalne warunki 
użytkowania, a jednocześnie wspierało 
jednolite stosowanie w oparciu o 
doświadczenia z wdrażania ust. 1 przez 
producentów oraz oceny w 
sprawozdaniach z weryfikacji, o których 
mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2. Zasady te przyjmuje się do dnia 
[DDMMRRRR].”;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące postanowienia dotyczące zgodności eksploatacyjnej są ugruntowane oraz 
stanowią odpowiednią podstawę dla pomiaru zużycia paliwa oraz emisji CO2 w normalnych 
warunkach użytkowania. Jeżeli faktyczne emisje CO2 w nieuzasadnionym stopniu 
przekraczają emisje odnotowywane na certyfikacie zgodności, Komisja powinna ponownie 
przyjrzeć się zgodności z indywidualnymi docelowymi poziomami emisji w latach ubiegłych 
oraz w razie potrzeby nałożyć opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji.

Poprawka 75
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zgodność eksploatacyjna
1. Postanowienia dotyczące zgodności 
eksploatacyjnej ustalone w art. 9 i 
załączniku II do rozporządzenia (WE) 
nr 692/2008 stosuje się odpowiednio do 
zużycia paliwa i emisji CO2 z samochodów 
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osobowych podczas ich normalnego 
okresu użytkowania w normalnych 
warunkach.
2. Dla wszystkich nowych pojazdów do 
wyników badania eksploatacyjnego można 
dołączyć sprawozdanie z weryfikacji 
sporządzone przez niezależny, 
zatwierdzony organ, który ocenia, czy 
badanie eksploatacyjne było 
reprezentatywne dla normalnych 
warunków użytkowania i uzasadnionych 
dostosowań.
3. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej – w formie 
elektronicznej – wyniki badania 
eksploatacyjnego i dołączone do nich 
sprawozdanie z weryfikacji, zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE, i w ciągu trzech 
miesięcy przekazują Komisji te wyniki i 
sprawozdanie z weryfikacji.
4. Jeżeli zmierzona podczas badania 
eksploatacyjnego wartość emisji CO2 dla 
samochodu osobowego przekracza jego 
indywidualne poziomy emisji CO2
zgłoszone na mocy art. 8 ust. 2 o więcej 
niż 4%, Komisja przelicza średni 
indywidualny poziom emisji CO2
producenta w tym roku w celu ustalenia 
zgodności z docelowym indywidualnym 
poziomem emisji, zgodnie z art. 8. W 
oparciu o te przeliczenia jakiekolwiek 
przekroczenie docelowych 
indywidualnych poziomów emisji podlega 
opłacie z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na podstawie art. 9.
5. Komisja prowadzi centralny rejestr 
wyników badań eksploatacyjnych 
zgłoszonych przez władze krajowe i 
corocznie publikuje sprawozdanie 
syntetyczne. Rejestr centralny i 
sprawozdania syntetyczne są udostępniane 
publicznie w formie elektronicznej.”;

Or. en
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Poprawka 76
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Zgodność eksploatacyjna
Środki zgodności eksploatacyjnej są 
odpowiednie do zapewnienia tego, żeby 
zużycie paliwa i emisje CO2 z 
samochodów osobowych podczas badań 
do celów homologacji typu były 
równoważne emisjom z tego samego 
pojazdu w zwykłych warunkach 
użytkowania.
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.
Jeżeli zmierzona wartość CO2 przekracza 
zadeklarowaną przez producenta wartość 
CO2 o ponad 4%, stosuje art. 10 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007.”;

Or. en

Poprawka 77
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 78
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia o wyniku 
wstępnego obliczenia przewidzianego w 
ust. 4 producenci mogą powiadomić 
Komisję o wszelkich błędach w danych, 
wskazując państwo członkowskie, 
w którym, ich zdaniem, wystąpił błąd.
Komisja uwzględnia wszystkie 
powiadomienia otrzymane od 
producentów i do dnia 31 października 
potwierdza lub zmienia wstępne obliczenia 
przewidziane w ust. 4.
Od 1 stycznia 2016 r. do roku 2023 
włącznie każdy producent powiadamia 
Komisję w ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania powiadomienia o wyniku 
wstępnego obliczenia przewidzianego w 
ust. 4, czy przy obliczaniu jego średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 w 
poprzednim roku kalendarzowym Komisja 
ma uwzględnić superjednostki, o których 
mowa w art. 5.”;

Or. de

Poprawka 79
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) art. 9 ust. 2 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:
„b) od 2019 r.:
(przekroczenie poziomu emisji × 
130 EUR) × liczba nowych samochodów 
osobowych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedni poziom opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia zgodności z rozporządzeniem. Według oceny oddziaływania sporządzonej przez 
Komisję średni koszt krańcowy osiągnięcia 95 g/km w 2020 r. wynosi 91 EUR/g CO2/km. Aby 
odzwierciedlić prawdopodobny górny koszt krańcowy zgodności z docelowym poziomem 
emisji w 2020 r., konieczne jest zwiększenie wysokości opłaty z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji do co najmniej 130 EUR/g CO2/km.

Poprawka 80
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„Wniosek o odstępstwo od docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który wraz ze 
wszelkimi innymi powiązanymi z nimi 
przedsiębiorstwami jest odpowiedzialny za 
10 000 do 100 000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w każdym roku 
kalendarzowym.”;
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia stopniowego zmniejszenia całkowitych emisji CO2 w parku 
samochodowym, począwszy od 2020 r., odstępstwo dla producentów niszowych powinno być 
zmniejszone do 100 000 w okresie do 2030 r.

Poprawka 81
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeśli wniosek składany jest w związku z 
załącznikiem I pkt 1 lit. c), poziom 
docelowy, jakim jest 45% redukcja w 
stosunku do średniego indywidualnego 
poziomu emisji CO2 w roku 2007 lub, w 
przypadku gdy jeden wniosek składany 
jest w odniesieniu do pewnej liczby 
powiązanych przedsiębiorstw — 45% 
redukcja w stosunku do średniej 
wyciągniętej ze średnich indywidualnych 
poziomów emisji CO2 tych przedsiębiorstw 
w roku 2007.

skreślona

Or. ro

Poprawka 82
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera c a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w ust. 4 akapit drugi dodaje się literę 
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w brzmieniu:
„ca) jeśli wniosek składany jest w związku 
z załącznikiem I pkt 1 lit. d), poziom 
docelowy, jakim jest 65-procentowa 
redukcja w stosunku do średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 w 
roku 2007 lub, w przypadku gdy jeden 
wniosek składany jest w odniesieniu do 
pewnej liczby powiązanych 
przedsiębiorstw – 65-procentowa redukcja 
w stosunku do średniej wyciągniętej ze 
średnich indywidualnych poziomów emisji 
CO2 tych przedsiębiorstw w roku 2007.”;

Or. en

Poprawka 83
Adam Gierek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 12 ust. 1 skreśla się ostatnie 
zdanie;

Or. pl

(Całkowity udział tych technologii w zmniejszeniu docelowego indywidualnego poziomu 
emisji producenta nie może być wyższy niż 7 g CO2/km.)

Uzasadnienie

Nie można limitować technologii innowacyjnych.

Poprawka 84
Yannick Jadot

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2
uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 
innowacyjnych.
Uwzględnienie tych technologii obejmuje 
co najmniej sprawozdanie z weryfikacji 
opracowane przez służby techniczne, 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 725/2011.
Całkowity udział tych technologii w 
zmniejszeniu docelowego indywidualnego 
poziomu emisji producenta nie może być 
wyższy niż 3,5 g CO2/km w przeliczeniu na 
pojazd.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ekoinnowacje zwiększają efektywność pojazdów w rzeczywistym ruchu drogowym, ale nie 
w cyklu badania. Konieczna jest aktualizacja cyklu badania i procedur badania, aby lepiej 
odzwierciedlały one rzeczywisty ruch drogowy. Do czasu aktualizacji cyklu możemy 
zaakceptować potrzebę ekoinnowacji, o ile utrzymana zostanie obecna rzetelna procedura 
oceny, a ewentualny całkowity wkład ekoinnowacji do docelowego poziomu emisji jest 
ograniczony do 3,5 g/km.

Poprawka 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek dostawcy lub producenta 
uwzględnia się ograniczenie emisji CO2



PE504.233v01-00 56/82 AM\925662PL.doc

PL

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

Or. de

Poprawka 86
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ustęp 2 – zdanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
technologii innowacyjnych, o których 
mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
technologii innowacyjnych lub 
innowacyjnego pakietu technologicznego, 
o których mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 87
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ust. 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 12 ust. 2 skreśla się literę c)
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Or. pl

(c) technologie innowacyjne nie mogą być objęte standardowym cyklem testów pomiaru CO2
lub obowiązkowymi przepisami wynikającymi z uzupełniających środków dodatkowych 
zgodnych z wymogiem redukcji emisji o 10 g CO2/km, o którym mowa w art. 1, lub są 

obowiązkowe na mocy przepisów prawa wspólnotowego.)

Uzasadnienie

Wykluczenie to nie prowadzi do logicznych decyzji i jest bezzasadne.

Poprawka 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

„Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
technologii innowacyjnych, o których 
mowa w ust. 1, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.”;

„Komisja przyjmuje szczegółowe przepisy 
dotyczące procedury zatwierdzania 
technologii innowacyjnych lub 
innowacyjnych pakietów 
technologicznych, o których mowa w 
ust. 1, w drodze aktów wykonawczych. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 14 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 
Przepisy proceduralne oparte są na 
następujących kryteriach:
a) dostawca lub producent muszą być 
odpowiedzialni za ograniczenie emisji 
CO2 osiągnięte poprzez wykorzystywanie 
technologii innowacyjnych lub 
innowacyjnych pakietów 
technologicznych;
b) technologie innowacyjne lub 
innowacyjne pakiety technologiczne 
muszą mieć zweryfikowany udział w 
redukcji emisji CO2;
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Dodatkowe technologie innowacyjne i 
innowacyjne pakiety technologiczne oraz 
ich wpływ na indywidualne emisje CO2
samochodu osobowego mogą być 
rozliczane jedynie w zakresie 
wykraczającym poza wyniki 
standardowego cyklu badania;
technologie innowacyjne i innowacyjne 
pakiety technologiczne nie mogą być 
objęte przepisami wynikającymi 
z obowiązkowych środków dodatkowych 
mających na celu realizację wymogu 
zmniejszenia emisji o 10 g CO2/km, 
o których mowa w art. 1, lub być 
obowiązkowe na mocy innych przepisów 
prawa wspólnotowego.”;

Or. de

Poprawka 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 91
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) na końcu art. 12 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„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.
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Po dokonaniu tej zmiany Komisja wydaje 
podręcznik prawidłowego składania 
wniosków.”;

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (WE) nr 443/2009 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 92
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) w ust. 2 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„Środki te przyjmuje się w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 14a.”;
b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi;
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.”;
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w 
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celu dostosowania wzorów w załączniku I 
tak, by odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, o których mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007 i rozporządzeniu (WE) 
nr 692/2008, dbając o to, by w ramach 
starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.”;

Or. ro

Poprawka 93
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera –a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) akapit pierwszy art. 13 ust. 2 
otrzymuje brzmienie:
„2. Do dnia 31 października 2014 r., 
a następnie co trzy lata, przyjmuje się 
środki zmieniające załącznik I w celu 
dostosowania pozycji M0 i F0, o których 
mowa w tym załączniku, do odpowiednio 
średniej masy i średniej powierzchni 
postojowej nowych samochodów 
osobowych w okresie trzech poprzednich 
lat kalendarzowych.”;

Or. en

Poprawka 94
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera a a) (nowa)
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Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w art. 13 ust. 3 dodaje się akapit 
pierwszy a 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 95
Werner Langen, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od roku 2012 Komisja przeprowadza 
ocenę wpływu w celu dokonania do roku 
2014 przeglądu, przewidzianego w art. 14 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, 
procedur pomiaru emisji CO2
ustanowionych na mocy tego 
rozporządzenia, aby do celów niniejszego 
rozporządzenia od 1 stycznia 2021 r. 
stosować zmienioną procedurę pomiaru.
Komisja przedstawia w szczególności 
stosowne wnioski mające na celu 
przystosowanie tych procedur w celu 
odpowiedniego odzwierciedlania 
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rzeczywistego zachowania się 
samochodów pod kątem emisji CO2 oraz 
dotyczące włączenia zatwierdzonych 
technologii innowacyjnych określonych 
w art. 12, które mogłyby być widoczne 
w cyklu badania. Komisja dopilnowuje, 
aby procedury te były następnie 
regularnie poddawane przeglądowi.”;

Or. de

Poprawka 96
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 13 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. 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 97
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera b a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 13 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu:
„3a. Komisja rozważy korzyści wynikające 
z zapewnienia tego, żeby wartości CO2 z 
homologacji typu obejmowały emisje 
wynikające z używania najważniejszych 
urządzeń pobierających energię w 
pojeździe, oraz, w razie potrzeby, przedłoży 
wnioski w tym celu w okresie po 2020 r.”;

Or. en

Poprawka 98
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji
określonych w załączniku I oraz 
odstępstw, o których mowa w art. 11, w 
celu określenia:

a) sposobów osiągnięcia w najbardziej 
opłacalny sposób, do roku 2025, 
długoterminowego docelowego poziomu 
75 g CO2/km, pod warunkiem 
potwierdzenia jego realności na podstawie 
aktualnych wyników oceny skutków;
b) aspektów wprowadzania w życie tego 
docelowego poziomu, w tym opłat z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.
W oparciu o taki przegląd i ocenę 
skutków, która obejmuje ogólną ocenę 
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wpływu dla przemysłu samochodowego i 
zależnych od niego gałęzi przemysłu, 
Komisja w stosownych przypadkach 
przedstawia wniosek w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą i w 
sposób, który jest możliwie najbardziej 
neutralny z punktu widzenia 
konkurencyjności oraz społecznie 
sprawiedliwy i zrównoważony.

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy docelowy poziom emisji gwarantuje producentom samochodów i dostawcom 
w sektorze motoryzacyjnym pewność planowania i inwestowania. Sytuacja technologiczna, 
gospodarcza lub społeczna w przyszłości może jednak wpłynąć na możliwość osiągnięcia 
długoterminowego docelowego poziomu emisji. Z tego względu właściwym krokiem jest 
dokonanie w 2015 r. przeglądu docelowego poziomu emisji na 2025 r.

Poprawka 99
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009 
Artykuł 13 – ustęp 5

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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedkłada wniosek dotyczący docelowego 
poziomu emisji CO2 dla nowych 
samochodów osobowych 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 konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu», 
zwłaszcza ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych z transportu o 60% do 
2050 r. Wniosek ten opiera się na nowym
światowym cyklu badania (WLDTP).
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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
samochodów osobowych, przewidzianą 
również w planie działania do 2050 r. na 
rzecz oszczędzania zasobów. 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 samochodami osobowymi 
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 100
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
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po 2020 r. po 2020 r., w celu osiągnięcia do 2025 r. 
docelowego poziomu emisji w wysokości 
od 65 g CO2/km do 75 g CO2/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 101
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r., w tym docelowego poziomu 
emisji CO2 w 2025 r., zapewniającego 
Unii Europejskiej dalszą pozycję 
przywódcy w zakresie oszczędności paliwa 
i emisji CO2. Kluczowe znaczenie ma 
nieopóźnianie ustanowienia tego 
docelowego poziomu emisji, określanego 
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w sposób przejrzysty oraz w oparciu o 
szerokie konsultacje z zainteresowanymi 
podmiotami i ocenę oddziaływania, na 
okres po 2014 r., aby zagwarantować 
przemysłowi odpowiednią pewność 
planowania i inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęte przez Unię Europejską normy emisji CO2 z samochodów osobowych pomogły 
znacznie przyspieszyć usprawnienia w zakresie oszczędzania paliwa oraz uczynić UE 
światowym przywódcą. Inne rynki poszły jednak w jej ślady, a w szczególności Stany 
Zjednoczone przyjęły postanowienia regulujące emisje gazów cieplarnianych i zużycie paliwa 
w nowych samochodach do 2025 r. UE powinna pójść za tym przykładem i uniknąć 
jakichkolwiek opóźnień w ustanawianiu przyszłych norm, a jednocześnie zapewnić przejrzystą 
i otwartą debatę.

Poprawka 102
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. 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 samochodów osobowych 
na okres po 2020 r. na podstawie nowej 
procedury badania i cyklu badania 
uwzględniających światową 
zharmonizowaną procedurę badań 
lekkich pojazdów.

Or. en
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Poprawka 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Najwcześniej w 2017 r. i nie przed 
pełnym określeniem i wdrożeniem nowego 
cyklu badania i procedur badania oraz 
oceną pierwszych rezultatów, Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability.
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Poprawka 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Najwcześniej w 2017 r. i nie przed 
pełnym określeniem i wdrożeniem nowego 
cyklu badania i procedur badania oraz 
oceną pierwszych rezultatów, Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Poprawka 105
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Pod warunkiem uwzględnienia nowego 
cyklu badania, do dnia 31 grudnia 2014 r. 
Komisja dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
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po 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jak najszybciej ustanowić docelowe poziomy emisji CO2 na okres po 2020 r., ale w 
tym procesie należy uwzględnić nowy cykl badania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ten 
proces przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego.

Poprawka 106
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5

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 samochodów osobowych na okres 
po 2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych na okres 
po 2020 r., w tym docelowego poziomu 
emisji w wysokości 70 g CO2/km na 
2035 r.

Or. de

Poprawka 107
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
 Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 5. 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 samochodów osobowych 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 samochodów osobowych na 
2025 r. i późniejszy okres.

Or. en

Poprawka 108
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Takie docelowe poziomy 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 109
Werner Langen, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – litera d)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w 
celu dostosowania wzorów w załączniku I 
tak, by odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, o których mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007 i rozporządzeniu (WE) 
nr 692/2008, dbając o to, by w ramach 
starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w 
celu dostosowania wzorów w załączniku I 
tak, by odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, o których mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007 i rozporządzeniu (WE) 
nr 692/2008. Komisja zadba jednocześnie 
o dostosowanie ewentualnych odchyleń od 
indywidualnego docelowego poziomu 
emisji CO2, spowodowanych nową 
procedurą badania stosowaną od dnia 1 
stycznia 2021 r.
Jednocześnie należy zadbać 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. de

Poprawka 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 10 – litera d)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w 
celu dostosowania wzorów w załączniku I 
tak, by odzwierciedlić wszelkie zmiany w 
regulacyjnej procedurze kontrolnej 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2, o których mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 715/2007 i rozporządzeniu (WE) 
nr 692/2008, dbając o to, by w ramach 

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 
ust. 2, w celu dostosowania wzorów w 
załączniku I tak, by odzwierciedlić 
wszelkie zmiany w regulacyjnej 
procedurze kontrolnej pomiaru 
indywidualnych poziomów emisji CO2, o 
których mowa w rozporządzeniu (WE) 
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starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.

nr 715/2007 i rozporządzeniu (WE) 
nr 692/2008, dbając o to, by w ramach 
starych i nowych procedur producentom i 
pojazdom o różnej użyteczności stawiane 
były wymogi w zakresie redukcji o 
podobnym stopniu surowości.

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 111
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 14 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 9 akapit drugi, art. 11 ust. 8, art. 13 
ust. 2 akapit trzeci i art. 13 ust. 7, powierza 
się Komisji na czas nieokreślony od dnia 
[the date of entry into force of this 
Regulation].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 9 akapit drugi, art. 11 ust. 8, art. 13 
ust. 2 akapit trzeci i art. 13 ust. 7, powierza 
się Komisji na okres pięciu lat od dnia [the 
date of entry into force of this Regulation]. 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
zakończeniem tego pięcioletniego okresu.
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. ro
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Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 14 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 9 akapit drugi, art. 11 ust. 8, 
art. 13 ust. 2 akapit trzeci i art. 13 ust. 7, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. ro

Poprawka 113
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 14 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 9 akapit drugi, art. 11 ust. 8, 
art. 13 ust. 2 akapit trzeci i art. 13 ust. 7 
wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. ro

Poprawka 114
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do celów określania średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 z 
parku samochodowego należy stosować 
jeden z poniższych wzorów:

indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

(i) indywidualny poziom emisji CO2 = 95 
+ 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 = 0,0333. a = 0,0333.

(ii) indywidualny poziom emisji CO2 = 95 
+ b × (F – F0)
gdzie:
F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m²)
F0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
b = 60% nachylenia krzywej wartości 
granicznych.



AM\925662PL.doc 77/82 PE504.233v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Aby w okresie przejściowym zagwarantować producentom samochodów pewność i umożliwić 
pełną elastyczność podczas przyszłych przeglądów, w odniesieniu do poziomu docelowego 
przewidzianego na 2020 r. należy wprowadzić wzór oparty na powierzchni postojowej 
pojazdu i stosować go równolegle ze wzorem opartym na masie. Danie producentom swobody 
wyboru między poziomem docelowym w oparciu o masę lub powierzchnię postojową 
przyniesie ogólne niższe koszty osiągnięcia przez nich docelowych poziomów emisji CO2.

Poprawka 115
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – punkt c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

M0 = wartość obniżona w stosunku do 
przyjętej w załączniku I zgodnie z art. 13 
ust. 2 o 81 kg

Or. pl

Uzasadnienie

Obniżenie tej wartości o 81 kg wynika z przeliczenia: CO2 = 130 + a x (M - Mo), gdzie: CO2 
(lewa strona równania) równa się 95g/km, a = 0,0457, zaś Mo = 1372,0 kg. W efekcie 
uzyskuje się M = 1291 kg. Dla nowej wersji wzoru wyliczone M = 1291 kg winno stanowić 
wyjściową podstawę dla nowych celów redukcji emisji CO2, tj. Mo = 1291 kg.

Poprawka 116
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

indywidualny poziom emisji CO2 = 95 + a indywidualny poziom emisji CO2 = 80 + a 
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× (M – M0) × (F – F0)
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Modele makroekonomiczne w ocenie wpływu do tego aktu prawnego pokazują, że 
oszczędności z tytułu mniejszych wydatków w UE na paliwo dzięki docelowemu poziomowi 
emisji w 2020 r. mogą doprowadzić do wzrostu PKB o około 12 miliardów EUR. W razie 
zaostrzenia docelowych poziomów emisji w 2020 r. ta kwota mogłaby być jeszcze wyższa.

Poprawka 117
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m²)
(Wszystkie odwołania w tekście do masy 
pojazdu zastępuje się powierzchnią 
postojową.)

Or. en

Uzasadnienie

Masa pojazdu nie jest dobrym wskaźnikiem jego użyteczności i dlatego nie należy jej stosować 
do określania indywidualnego docelowego poziomu emisji. Z kolei powierzchnia postojowa 
(długość pojazdu x rozstaw kół) jest lepszym parametrem użyteczności: jest bardziej 
neutralna, stabilniejsza i lepiej odzwierciedla użyteczność samochodu. Nabywcy samochodów 
mogą dokonywać wyboru samochodu w oparciu o jego wielkość, lecz nie jego masę.
Uregulowanie oparte na powierzchni postojowej w pełni uwzględniłoby wysiłki producentów 
służące zmniejszeniu masy ich samochodów i prowadziłoby do poniesienia przez producentów 
ogólnie niższych kosztów osiągnięcia ich poziomów docelowych na 2020 r.

Poprawka 118
Yannick Jadot
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

F0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2

Or. en

Poprawka 119
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = poziom nachylenia odpowiadający 
60% w porównaniu z parkiem 
samochodowym z 2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość 60% opiera się na sporządzonej przez KE ocenie skutków, zapewniając najbardziej 
wyważony podział obciążeń między producentów samochodów.

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0333. a = 0,0457.
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Or. ro

Poprawka 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I w pkt. 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 65 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = *
(* odpowiednik poziomu nachylenia 
wynoszącego 60%)”;

Or. en

Poprawka 122
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I w pkt. 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 60 + a 
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× (F – F0)
gdzie:
F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m²)
F0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
a = poziom nachylenia odpowiadający 
wysokości 60%”;

Or. en

Uzasadnienie

Pochodząca z listopada 2012 r. analiza Ricardo – AEA „Exploring possible car and van CO2
emission targets for 2025 in Europe” („Analiza możliwych docelowych poziomów emisji 
dwutlenku węgla z samochodów i pojazdów dostawczych w Europie do 2025 r.”) pokazuje, że 
docelowy poziom emisji dla samochodów w wysokości 60 g/km do 2025 r. przyspieszyłby 
wdrażanie technologii ultraniskich emisji. Tego celu nie można osiągnąć wyłącznie za 
pomocą samochodów konwencjonalnych i hybrydowych, chyba że ograniczy się wielkość 
i osiągi samochodów. Z tego względu potrzebne są zalecenia dotyczące pojazdów 
o ultraniskiej emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 123
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Załącznik I – punkt 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) w załączniku I w pkt. 1 dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ca) od 2025 r.:
indywidualny poziom emisji CO2 = 75 + a 
× (M – M0)
gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0= wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 2
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a = wartość odpowiadająca poziomowi 
nachylenia w wysokości 60%”;

Or. en

Uzasadnienie

Długoterminowy docelowy poziom emisji gwarantuje producentom samochodów i dostawcom 
w sektorze motoryzacyjnym pewność planowania i inwestowania. W 2008 r. długoterminowy 
docelowy poziom emisji ustalono na 12 lat naprzód, co należy powtórzyć. Docelowy poziom 
emisji w wysokości 75 g mógłby zapewnić dalsze podejmowanie wysiłków na rzecz 
usprawnienia pojazdów konwencjonalnych, lecz nie wymagałby istotnej penetracji bardzo 
zaawansowanych technologii, na przykład pojazdów elektrycznych.


