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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły prawo (rozporządzenie (UE) nr 510/2011) 
ustalające na 147 g CO2/km, począwszy od 2020 r., docelowy poziom emisji CO2 dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych (kategorii N1) zarejestrowanych w Unii po raz pierwszy, 
które nie były uprzednio zarejestrowane poza Unią lub były rejestrowane jedynie na 
ograniczony okres.

W rozporządzeniu przewidziano również:

okres wprowadzania, w którym w latach 2014–2017 obowiązywałby indywidualny 
docelowy poziom emisji w wysokości 175 g CO2/km: w 2014 r. 70% floty producenta będzie 
musiało być zgodne z tym wymogiem, w 2015 r. – 75%, w 2016 r. – 80%, a od 2017 r. –
100%;

superjednostki dla każdego nowego lekkiego samochodu dostawczego o poziomie emisji 
CO2 poniżej 50 g CO2/km; 

kary (opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji) nakładane na producentów, którzy nie 
osiągają docelowych poziomów emisji CO2;

odstępstwa obejmujące mniejszych producentów, których produkcja nie przekracza 22 000 
nowych lekkich samochodów dostawczych rejestrowanych w Unii rocznie; 

wkład w innowacje ekologiczne w odniesieniu do producentów stosujących innowacyjne 
technologie w celu obniżenia docelowych poziomów emisji CO2.

Orientacyjny indywidualny poziom emisji CO2 dla każdego nowego lekkiego samochodu 
dostawczego mierzy się w oparciu o masę pojazdu, w gramach na kilometr.

Obowiązkowe docelowe poziomy emisji przewidziane na 2020 r. zawarte w obecnym 
prawodawstwie wymagają wdrożenia. Według analizy technicznej przeprowadzonej dla 
celów oceny skutków technologie umożliwiające osiągnięcie docelowego poziomu emisji 
wynoszącego 147g CO2/km są osiągalne do 2020 r.

Obecny wniosek ustawodawczy Komisji, zmieniający rozporządzenie (UE) nr 510/2011, 
ustala warunki osiągnięcia docelowych poziomów. Proponowane działania można 
podsumować następująco:

 potwierdzenie wykonalności osiągnięcia docelowych poziomów emisji 
przewidzianych na 2020 r. w odniesieniu do pojazdów dostawczych,

 dalsze ustalanie docelowych poziomów na podstawie masy pojazdu i odpowiadającej 
jej krzywej wartości granicznej,

 dalsze stosowanie innowacji ekologicznych i opłaty z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji,
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 zwolnienie najmniejszych producentów, wytwarzających poniżej 500 pojazdów 
dostawczych rocznie, z obowiązku osiągnięcia docelowego poziomu,

 dokonanie przeglądu rozporządzenia do końca 2014 r. w celu ustalenia nowych 
obniżonych poziomów emisji CO2 na okres po 2020 r.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, w 
którym potwierdzono wykonalność osiągnięcia docelowych poziomów emisji przewidzianych 
na 2020 r., i proponuje nie wnosić poprawek do założonego poziomu emisji w wysokości 147 
g CO2/km, który w okresie restrukturyzacji sektora nadal stanowi ambitny wskaźnik. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnąłby zatem utrzymać kompromis osiągnięty 
niespełna dwa lata temu i chciałby przypomnieć, że w porównaniu ze średnią emisji z 2007 r.
w wysokości 203 g CO2/km poziom 147 g CO2/km oznacza zmniejszenie emisji o 28% 
i świadczy o większych inwestycjach producentów w nowe technologie.

Jednak inwestycje te odbiją się na cenach pojazdów (wzrost cen o około 10%) i będą miały 
wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w których lekkie samochody dostawcze 
stanowią ważne narzędzie pracy. W obecnej sytuacji gospodarczej MŚP będą bardzo 
skrupulatnie analizować, czy opłaca się zastąpić stary pojazd i zainwestować w nowy.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest przekonany, że ogólne spojrzenie na okres po 
2020 r. jest przydatne, ale uważa, że ustalanie takich docelowych poziomów w ramach 
przeglądu rozporządzenia w 2014 r. należy odłożyć najwcześniej do 2018 r. Wynika to 
z faktu, że nie opracowano jeszcze nowej procedury kontrolnej, i prawdopodobnie nie 
zostanie ona opracowana przed nowym cyklem światowej procedury badania lekkich 
pojazdów dostawczych (WLTP) i zanim zostaną udostępnione odpowiednie procedury 
kontrolne. Mimo tego powinno pozostać wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić 
przemysłowi bezpieczeństwo planowania. 

Jeśli chodzi o superjednostki, sprawozdawca komisji opiniodawczej nie zgadza się 
z propozycją Komisji, by nie przedłużać stosowania odpowiednich przepisów poza rok 2017. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej postrzega te jednostki jako ważną zachętę, zwłaszcza 
dla inżynierów, do opracowywania i stosowania nowych, wydajnych technologii, które nie 
powinny ograniczać się do samochodów elektrycznych. To samo powinno odnosić się do 
koncepcji systemów innowacji ekologicznych: należy je utrzymać we wniosku i bardziej 
skutecznie wesprzeć wydajne innowacyjne technologie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z analizą techniczną 
przeprowadzoną dla celów oceny skutków 
technologie umożliwiające osiągnięcie 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147g CO2/km są dostępne i wymagane 
zmniejszenie emisji można osiągnąć. Co za 
tym idzie, potwierdzona została 
wykonalność osiągnięcia do 2020 r. 
docelowego poziomu emisji wynoszącego 
147g CO2/km. Z uwagi na kryzys 
gospodarczy i restrukturyzację sektora 
produkcji samochodów ważne jest jednak, 
by osiągnąć ten cel bez nakładania 
dodatkowych obciążeń wpływających na 
konkurencyjność przemysłu w skali 
światowej.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie poziomu 147 g/km to nadal ambitny cel.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 
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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.

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 oraz aby 
Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie
docelowych poziomów emisji na okres po 
2020 r. przed wygaśnięciem niniejszego 
rozporządzenia. W celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa planowania wniosek taki 
nie zostanie przedstawiony przed 2018 r., 
ponieważ wdrażanie takich nowych 
docelowych poziomów będzie następować 
w oparciu o nowy cykl badania i 
odpowiednie procedury kontrolne, które 
będą stosowane do pomiaru
indywidualnych emisji CO2 i 
monitorowania poziomu emisji dopiero po 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Cel na okres po roku 2020 należy ustalić dopiero po dokonaniu oceny konkretnych postępów 
w okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 5 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 5

Superjednostki
1. Obliczając średni indywidualny 
poziom emisji CO2, każdy nowy lekki 
samochód dostawczy o indywidualnym 
poziomie emisji CO2 poniżej 50%
wartości podanej jako jego docelowy 
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indywidualny poziom emisji liczy się jako:
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2014 r.,
– 3,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2015 r.,
– 2,5 lekkiego samochodu dostawczego w 
2016 r.,
– 2 lekkie samochody dostawcze, 
począwszy od 2017 r.
2. Zgromadzone jednostki można 
wykorzystać w części lub w całości w 
dowolnym roku w latach 2017–2025.
3. W okresie obowiązywania systemu 
superjednostek maksymalna liczba 
nowych lekkich samochodów 
dostawczych o indywidualnym poziomie 
emisji CO2 poniżej 50% wartości podanej 
jako ich docelowy indywidualny poziom 
emisji, jaka będzie brana pod uwagę w 
stosowaniu mnożników podanych w 
akapicie pierwszym, nie przekracza 
100 000 lekkich samochodów 
dostawczych na producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Superjednostki nadal stanowią istotną zachętę dla producentów. Powinny zatem zostać 
utrzymane w celu wspierania nowych, wydajnych technologii.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 

„Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja 
dokona przeglądu docelowych 
indywidualnych poziomów emisji, 
warunków i innych aspektów niniejszego 
rozporządzenia w celu ustalenia 
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docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r.”;

docelowego poziomu emisji CO2 dla 
nowych lekkich pojazdów dostawczych na 
okres po 2020 r. w oparciu o nową, 
stosowaną procedurę kontrolną i cykl 
badania.”;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić przemysłowi bezpieczeństwo planowania, regulacyjna procedura kontrolna 
pozostaje w mocy do czasu, gdy zostanie w pełni opracowana i wdrożona nowa procedura 
oraz będą dostępne wystarczające dane. Dopiero wtedy powinna zacząć obowiązywać nowa 
procedura kontrolna.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Regulacyjna procedura kontrolna i cykl 
badania pozostają podstawą ustalania 
poziomów docelowych zgodnie z 
załącznikiem I pkt 1 lit. c) do 
rozporządzenia (UE) nr 510/2011 oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007, 
załącznikiem III i XII do rozporządzenia 
(WE) nr 692/2008. Nowa procedura 
kontrolna i cykl badania zostaną 
opracowane i wdrożone najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2018 r. Do tego czasu 
zostaną udostępnione wystarczające dane 
z monitoringu. Komisja rozważy następnie 
możliwość wyznaczenia nowych 
docelowych poziomów na okres po roku 
2020.”;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić przemysłowi bezpieczeństwo planowania, regulacyjna procedura kontrolna 
pozostaje w mocy do czasu, gdy zostanie w pełni opracowana i wdrożona nowa procedura 
oraz będą dostępne wystarczające dane. Dopiero wtedy powinna zacząć obowiązywać nowa 
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procedura kontrolna.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

gdzie: gdzie:

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

M0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 
ust. 5

a = 0,096.”. a = 0,096.”.

Or. en

Uzasadnienie

Błąd Komisji przy przepisywaniu.


