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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 443/2009, które ustanawia ramy dla redukcji emisji CO2 w przypadku nowego parku 
samochodowego do 2020 r. Zmiana polega na wprowadzeniu niezbędnych warunków, bez 
których w drugim okresie, do 2020 r., nie uda się osiągnąć ograniczenia emisji do poziomu 
95 g CO2/km. 

Za warunki uważa się aspekty wdrożenia, które mają wpływ na sposób osiągnięcia 
docelowego poziomu emisji. We wniosku Komisji większość warunków pozostaje bez zmian, 
z następującymi wyjątkami:

– w latach 2020–2023 wprowadza się dla samochodów emitujących poniżej 35 g 
CO2/km superjednostki z mnożnikiem 1,3, ograniczone do łącznej liczby 20 000 
pojazdów na producenta przez cały okres obowiązywania systemu;

– poziom docelowy określany zgodnie z odstępstwem dla producentów niszowych 
zostaje zaktualizowany na 2020 r., a producenci odpowiedzialni za mniej niż 500 
rejestracji nowych samochodów osobowych rocznie są wyłączeni z obowiązku 
posiadania docelowego poziomu emisji CO2;

– innowacje ekologiczne zostają zachowane w przypadku wdrożenia zmienionej 
procedury badania.

Ponadto przepisy procedury komitetowej zostają zaktualizowane tak, by były zgodne 
z Traktatem z Lizbony.
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ogólnie z zadowoleniem przyjmuje zmienione 
rozporządzenie. Biorąc pod uwagę, że większość producentów samochodów zmierza do 
osiągnięcia założonych na 2015 r. i 2020 r. docelowych emisji CO2, które zostały ustalone 
w 2009 r., niepożądane byłoby wprowadzanie na tym etapie szeroko zakrojonych zmian 
warunków osiągnięcia przewidzianego na 2020 r. docelowego poziomu emisji w wysokości 
95 g CO2/km. Pozostają jednak istotne kwestie, których Komisja nie porusza odpowiednio 
w swoim wniosku. 

Ważnym obszarem budzącym zaniepokojenie jest rosnąca rozbieżność między podanymi 
w homologacji typu a rzeczywistymi emisjami z nowych samochodów osobowych, która 
według Komisji może wynosić aż 15-30%. Różnica ta w dużym stopniu wynika z metod 
stosowanych przez producentów samochodów do pomiaru emisji CO2 zgodnie z obecną 
procedurą cyklu badania. Wyeliminowanie tej rozbieżności ma podstawowe znaczenie, 
również dlatego, że ograniczenie emisji CO2 bezpośrednio przekłada się na niższe zużycie 
paliwa przez konsumentów i mniejszy import ropy naftowej. 

W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby, aby Komisja do 2014 r. 
dokonała przeglądu unijnej regulacyjnej procedury kontrolnej pomiaru indywidualnych emisji 
CO2 ustalonej na mocy rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i środków wykonawczych do 
niego. Do stycznia 2015 r. Komisja powinna być w stanie zaktualizować unijny cykl badania. 
Powinno to nastąpić niezależnie od tego, czy UNECE zakończy do tego czasu harmonizację 
światowej procedury badań lekkich pojazdów dostawczych (WLTP), ponieważ oszczędność 
paliwa leży w interesie konsumentów europejskich niezależnie od postępów na świecie. 
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Nowe procedury WTLP można by potem włączyć w ramy unijnego cyklu badania 
i dostosować indywidualne poziomy emisji CO2 producentów samochodów. Podczas 
aktualizacji unijnego cyklu badania w 2015 r. nie należy utrzymywać możliwości pomiaru 
innowacji ekologicznych poza cyklem badania.

Słabością wniosku Komisji jest brak wizji na okres po 2020 r. O ile przewidzenie dokładnej 
drogi modernizacji technologicznej do roku 2025 może być niewykonalne, dla przemysłu 
mogłoby być korzystne posiadanie pewności wynikającej z jasnego sygnału politycznego. 
Z tego powodu w niniejszym rozporządzeniu należy ustalić docelowe poziomy emisji CO2 na 
2025 r. Taki cel podlegający rewizji, aby zapewnić możliwość jego osiągnięcia w 
sprawiedliwy pod względem społecznym i ekonomicznym sposób – da przemysłowi 
wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się. 

W USA ustalono już docelowy poziom na 2025 r. Zgodnie z amerykańskim celem producenci 
samochodów są zobowiązani do obniżenia o połowę zużycia paliwa w przeciętnym 
samochodzie sprzedanym w latach 2011–2025. Ponieważ UE powinna pozostać na czele 
światowego dążenia do bardziej ekologicznych pojazdów, powinna przyjąć równie ambitne 
tempo modernizacji. Obniżenie poziomu emisji o 50% w stosunku do 2011 r. oznaczałoby 
docelowy poziom poniżej 70 g CO2 na kilometr. W najnowszym studium Ricardo-AEA 
z 2012 r. stwierdzono, że docelowy poziom 70 g CO2/km jest najbardziej odpowiedni na 
2025 r., i uznano, że cel ten można osiągnąć dzięki jedynie 7% pojazdów o ultra niskich 
emisjach i około 20% pojazdów hybrydowych.

Docelowy poziom 70 g CO2/km w 2025 r. zapewniłby kontynuację inwestycji w rozwój 
alternatywnych układów napędowych oraz generowanie wzrostu i tworzenie nowych miejsc 
pracy w branżach związanych z zaawansowanymi technologiami w Europie. McKinsey 
szacuje, że do 2030 r. w sektorze produkcji i B&R w UE powstanie 110 000 nowych miejsc 
pracy z powodu konieczności produkcji pojazdów o mniejszym zużyciu paliwa. Komisja 
uznała zalety stosowania powierzchni postojowej pojazdu zamiast masy jako parametru 
użyteczności, właściwe więc byłoby zmienienie na powierzchnię postojową parametru 
użyteczności stosowanego do określenia poziomu docelowego na 2025 r. i umożliwienie 
producentom wyboru między wielkością masy i powierzchni postojowej w okresie 2015–
2020.

Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje zmianę artykułu dotyczącego 
superjednostek. Słabość superjednostek polega na tym, że chociaż zachęcają producentów 
samochodów do większej produkcji pojazdów o ultra niskich emisjach, umożliwiają one 
również producentom sprzedaż większej liczby samochodów powodujących wyższe 
zanieczyszczenia, a tym samym podważają docelowy poziom emisji CO2. Sprawozdawczyni 
komisji opiniodawczej proponuje w zamian wprowadzenie elastycznych uprawnień, 
podobnych do uprawnień związanych z pojazdami o niskich emisjach w Kalifornii. Przyczyni 
się to do szybszego opracowania i wprowadzenia alternatywnych układów napędowych, 
takich jak akumulatory elektryczne i ogniwa paliwowe, oraz zapewni odpowiednie inwestycje 
w technologie ultra niskich emisji. Stworzy to zachęty dla pionierów dzięki złagodzeniu ich 
średnich docelowych poziomów emisji CO2 na 2025 r., a jednocześnie sprawi, że producenci, 
którzy zdecydują się nie przyczyniać do szybkiego wprowadzenia pojazdów o ultra niskich 
emisjach, dokonają dalszej modernizacji swojej konwencjonalnej floty pojazdów w okresie 
po roku 2020.
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Komisja, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne muszą podjąć prace w celu 
określenia i upowszechniania najlepszych praktyk w zakresie pobudzania popytu na pojazdy 
o ultra niskich emisjach, tak aby korzystny wzrost sprzedaży w niektórych państwach 
europejskich znalazł naśladowców we wszystkich państwach członkowskich.

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:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wyjaśnić, że do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 95g 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) Światowy rynek rozwoju 
zaawansowanych technologii 
poprawiających sprawność pojazdów jest
rynkiem wzrostowym. Dalszy rozwój 
takich rynków jest zgodny z inicjatywą 
przewodnią „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” w ramach 
strategii „Europa 2020”, która wspiera 
przechodzenie do zasobooszczędnej, 
niskoemisyjnej gospodarki w celu 
osiągnięcia trwałego wzrostu. Aby nadal 
pobudzać innowacje w tej dziedzinie, 
należy ustalić w niniejszym 
rozporządzeniu długoterminowy cel na 
rok 2025.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów o 
ultra niskich emisjach CO2, właściwym jest 
przyśpieszenie i ułatwienie, tymczasowo i 
w ograniczonym zakresie, początkowych 
etapów procesu ich wprowadzenia na 
rynek unijny.

(3) Mając na uwadze wysokie koszty prac 
badawczo-rozwojowych oraz jednostkowej 
produkcji pierwszych generacji pojazdów o 
ultra niskich emisjach CO2, właściwym jest 
przyśpieszenie i ułatwienie, tymczasowo i 
w ograniczonym zakresie, początkowych 
etapów procesu ich wprowadzenia na 
rynek unijny. Komisja, państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i 
lokalne powinny podjąć prace w celu 
określenia i upowszechniania najlepszych 
praktyk w zakresie pobudzania popytu na 
pojazdy o ultra niskich emisjach, tak aby 
korzystny wzrost sprzedaży w niektórych 
państwach europejskich znalazł 
naśladowców we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 3

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. 

(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. 
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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.

Z tego powodu pożądane jest, aby aspekty 
te zostały poddane przeglądowi oraz aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie 
dotyczące docelowych poziomów emisji 
CO2 dla nowych samochodów osobowych
na okres po 2020 r., w tym docelowego 
poziomu emisji w wysokości 70g CO2/km 
na 2025 r.

Or. en

Poprawka 4

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. Obecnie stosowana unijna 
procedura regulacyjna służąca do 
pomiaru indywidualnych poziomów emisji 
CO2 prowadzi do rejestrowania niższych 
poziomów emisji niż emisje występujące 
podczas faktycznej eksploatacji pojazdów 
w ruchu drogowym. W związku z tym 
procedury pomiaru, o których mowa w 
rozporządzeniu (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 oraz w środkach wykonawczych 
do tego rozporządzenia, wymagają zmiany 
w trybie pilnym, najpóźniej do 2014 r., w 
celu wyeliminowania tej rozbieżności.
Przegląd procedur badań jest obecnie 
prowadzony również w formie 
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opracowania światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
jednak nie został jeszcze zakończony. 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.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Emisje CO2 będą nadal mierzone na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 
715/2007 i środków wykonawczych do 
niego oraz zgodnie z innowacyjnymi 
technologiami do czasu zastąpienia ich 
nową, udoskonaloną i bardziej 
reprezentatywną procedurą opartą na 
światowej procedurze badań lekkich 
pojazdów dostawczych opracowaną przez 
UNECE. Z tego powodu unijne procedury 
pomiaru, o których mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, należy 
do 2014 r. zmienić w taki sposób, aby 
dokładniej odzwierciedlały rzeczywiste 
osiągi pojazdów w ruchu drogowym pod 
względem emisji CO2.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Komisja zbadała dostępność danych o 
powierzchni postojowej i ich 
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. Jednak z uwagi na 
niższe koszty i zalety zastosowania 
powierzchni postojowej jako parametru 
użyteczności należy użyć powierzchni 
postojowej jako parametru użyteczności 
stosowanego do określenia poziomu 
docelowego na 2025 r., a producentom 
należy dać możliwość stosowania 
powierzchni postojowej w okresie 2015–
2020.

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Niniejsze rozporządzenie ustala docelowy 
średni poziom emisji dla nowego parku 
samochodowego w wysokości 70 g 
CO2/km, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
środkami wykonawczymi do niego oraz 
załącznikiem XII do rozporządzenia (WE) 
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nr 692/2008, obowiązujący od 2025 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Docelowy poziom 70 g CO2/km w 2025 r., jaki wskazano w rezolucji Parlamentu z dnia 24 
października 2007 r. (2007/2119(INI)), zapewni kontynuację inwestycji w rozwój 
alternatywnych układów napędowych i tworzenie w Europie nowych miejsc pracy w branżach 
związanych z zaawansowanymi technologiami. Do 2030 r. w sektorze produkcji i B&R 
powstanie 110 000 nowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze chemicznym i elektronicznym, 
z powodu konieczności produkcji pojazdów o mniejszym zużyciu paliwa (McKinsey). 

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

po art. 5 dodaje się artykuł w brzmieniu: dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5a „Artykuł 5a

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

Elastyczne uprawnienia związane z 
pojazdami o niskich emisjach CO2

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. W celu określenia, czy producent 
zapewnia zgodność z docelowymi 
indywidualnymi poziomami emisji, o 
których mowa w art. 4, mając na uwadze 
wysokie koszty prac badawczo-
rozwojowych oraz jednostkowej produkcji 
pierwszych generacji pojazdów o ultra 
niskich emisjach CO2 oraz konieczność 
przyśpieszenia i ułatwienia procesu ich 
wprowadzenia na rynek unijny, począwszy 
od 2020 r. docelowe indywidualne 
poziomy emisji dla każdego producenta, 
który:

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 

a) sprzedaje mniej niż 1% nowych 
samochodów osobowych o indywidualnym 
poziomie emisji CO2 niższym niż 35 g 
CO2/km, zmniejsza się o 2 gramy;
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osobowych na producenta.”;
b) sprzedaje mniej niż 2% nowych 
samochodów osobowych o indywidualnym 
poziomie emisji CO2 niższym niż 35 g 
CO2/km, zmniejsza się o 1 gram;
c) sprzedaje ponad 3% nowych 
samochodów osobowych o indywidualnym 
poziomie emisji CO2 niższym niż 35 g 
CO2/km, zwiększa się o 1 gram;
d) sprzedaje ponad 4% nowych 
samochodów osobowych o indywidualnym 
poziomie emisji CO2 niższym niż 35 g 
CO2/km, zwiększa się o 2 gramy.
2. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku …+, państwa 
członkowskie podają do wiadomości 
publicznej liczbę pojazdów o 
indywidualnym poziomie emisji CO2
niższym niż 35 g CO2/km przypadającą na 
producenta w poprzednim roku 
kalendarzowym.
3. Do dnia 28 lutego każdego roku, 
począwszy od roku …+, Komisja oblicza, 
w jakim zakresie w odniesieniu do 
poprzedniego roku uznania i obciążenia 
uzyskane w ramach elastycznych 
uprawnień wpływają na docelowy poziom 
określony w art. 1.”; 
____________________
+ Dz.U.: proszę wstawić rok wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 443/2009
Artykuł 7 a (nowy)
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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 
osobowych podczas ich normalnego 
okresu użytkowania w normalnych 
warunkach.
2. Do wyników badania eksploatacyjnego 
dołącza się 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 wyżej 
wspomniane 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 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 
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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

Poprawka 10

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; skreślony

Or. en

Poprawka 11

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 w wysokości 70 g CO2/km na 
2025 r.

Or. en
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Poprawka 12

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.:

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

gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg)

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

a = 0,0333.

należy stosować jeden z poniższych 
wzorów:

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

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

Or. en

Uzasadnienie
Aby w okresie przejściowym zagwarantować producentom samochodów pewność i umożliwić 
pełną elastyczność podczas przyszłych przeglądów, w odniesieniu do poziomu docelowego 
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przewidzianego na 2020 r. należy wprowadzić wzór oparty na powierzchni postojowej 
pojazdu i stosować go równolegle z 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 13

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 = 70 + a 
× (F – F0)
gdzie:
F = powierzchnia postojowa pojazdu 
w metrach kwadratowych (m²)
F0 = wartość przyjęta zgodnie z art. 13 ust. 
2
a = 60% nachylenia krzywej wartości 
granicznych.”.

Or. en


