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_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W rozporządzeniu (UE) nr 510/2011 

ustanawia się normy emisji CO2 dla 

nowych lekkich pojazdów dostawczych. 

PoniewaŜ istnieje bezpośredni związek 

między emisją CO2 a zuŜyciem paliwa, to 

rozporządzenie niesie istotne skutki dla 

uŜytkowników lekkich pojazdów 

dostawczych, którymi często są małe 

przedsiębiorstwa i parki samochodowe. 

Biorąc pod uwagę obciąŜenie wynikające 

ze wzrostu kosztów paliwa, normy 

określone w tym rozporządzeniu słuŜą 

równieŜ opłacalnemu obniŜeniu zuŜycia 

i kosztów paliwa dla właścicieli lekkich 

pojazdów dostawczych. 

Uzasadnienie 

Trzeba dąŜyć do zmniejszenia emisji CO2 i zuŜycia paliwa. PoniewaŜ paliwo stanowi coraz 

istotniejszy element kosztów działalności gospodarczej, zwykle sięgający jednej trzeciej kosztów 

własności i kosztów operacyjnych, w przedmiotowym rozporządzeniu słusznie dąŜy się do 
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minimalizacji zuŜycia paliwa w sposób racjonalny pod względem kosztów. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Zbyt częsta zmiana celów powoduje 

niepewność w przemyśle motoryzacyjnym 

i wpływa na jego konkurencyjność 

w świecie. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) NaleŜy wyjaśnić, Ŝe do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147g CO2/km emisje CO2 
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich 
pojazdów pasaŜerskich i uŜytkowych (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) NaleŜy wyjaśnić, Ŝe do celów 
weryfikacji zgodności z docelowym 
poziomem 147g CO2/km emisje CO2 
powinny być w dalszym ciągu mierzone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich 
pojazdów pasaŜerskich i uŜytkowych (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, Ŝe procedury badań stosowane do 

pomiaru emisji CO2 na podstawie tego 

rozporządzenia nie zapobiegły większemu 

wykorzystaniu przez producentów 

moŜliwości elastyczności, które 

spowodowały rzekome redukcje emisji 

CO2 niewynikające z ulepszeń 

technologicznych i niemoŜliwe do 

osiągnięcia w faktycznym ruchu 

drogowym. Z tego względu naleŜy pilnie 
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zmienić rozporządzenie (WE) nr 715/2007 

i nowy europejski cykl jazdy, aby 

zagwarantować odpowiednie 

odzwierciedlenie w procedurze badania 

emisji CO2 powstających w warunkach 

rzeczywistej jazdy na drodze. Następnie 

naleŜy – moŜliwie jak najszybciej po jej 

ukończeniu – włączyć do prawodawstwa 

unijnego światową procedurę badań 

lekkich pojazdów dostawczych (World 

Light Duty Test Procedure, WLTP), 

obecnie opracowywaną w Europejskiej 

Komisji Gospodarczej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia  

Motyw 4 

 

 
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 uŜyteczności pojazdu, wysokie 
obciąŜenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niŜ 500 nowych lekkich pojazdów 
dostawczych 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 uŜyteczności pojazdu, wysokie 
obciąŜenia administracyjne procedury 
przyznawania odstępstwa i jedynie 
znikome korzyści w zakresie 
zmniejszonych emisji CO2 z pojazdów 
sprzedawanych przez tych producentów, 
producenci odpowiedzialni rocznie za 
mniej niŜ 1000 nowych lekkich pojazdów 
dostawczych zostają wyłączeni z zakresu 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji i opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Celem umoŜliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
poŜądane 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 poŜądane jest, aby aspekty 

te zostały poddane przeglądowi, aby 
Komisja sporządziła sprawozdanie oraz, 

w stosownych przypadkach, by 

przedstawić propozycje docelowych 

poziomów emisji na okres po 2020 r. 

(6) Celem umoŜliwienia przemysłowi 
motoryzacyjnemu prowadzenia 
długoterminowych inwestycji i innowacji 
poŜądane 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 poŜądane jest, aby ustalić 

w niniejszym rozporządzeniu docelowy 

orientacyjny średni poziom emisji CO2 dla 

nowych lekkich samochodów dostawczych 

wynoszący od 105 g/km do 120 g/km do 

2025 r. oraz aby Komisja zakończyła 

przegląd sposobów osiągnięcia tego 

docelowego poziomu w sposób racjonalny 

pod względem kosztów. 

 
 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia  

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Superjednostki są dla producentów 

istotnym narzędziem inicjującym zmianę 

technologiczną oraz zapewniającym 

zachętę do inwestowania w innowacyjne 

technologie niskoemisyjne. Są równieŜ 

skutecznym instrumentem osiągania 

celów rozporządzenia (UE) nr 510/2011 

bez nakładania dodatkowych obciąŜeń na 

podatników w Unii. Dzięki zastosowaniu 

superjednostek moŜliwe jest wspieranie 

wielu rodzajów alternatywnych 
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mechanizmów napędowych. Dlatego 

naleŜy przedłuŜyć okres stosowania 

mechanizmu superjednostek na okres po 

2018 r., zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 510/2011. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(10) W rozporządzeniu zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
skutków w celu dokonania przeglądu 
procedur badań, tak by odzwierciedlały 
one rzeczywiste emisje CO2 
z samochodów. Zadanie to, polegające na 
opracowaniu światowej procedury badań 
lekkich pojazdów dostawczych (WLTP) 
w ramach Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, nie zostało jeszcze 
zakończone. W związku z tym, 
uwzględniając niedostatki obecnie 
stosowanego cyklu testowego, naleŜy 
bezzwłocznie opracować nowy cykl 
testowy, który uwzględnia naleŜycie 
rzeczywiste emisje z pojazdów, 
wykluczając rozbieŜne interpretacje 
i odchylenia między państwami 
członkowskimi. Aby zagwarantować, Ŝe 
niniejsze rozporządzenie przyniesie 
oczekiwane ograniczenie emisji, naleŜy 
zamienić procedurę badania na WLTP 
w miarę moŜliwośći do dnia 1 stycznia 
2017 r. i włączyć do prawodawstwa Unii. 
W trakcie włączania światowej procedury 

badań lekkich pojazdów dostawczych do 

prawa unijnego Komisja powinna jednak 

rozwaŜyć potrzebę uzupełnienia jej 

o dodatkowe przepisy w celu 

dopilnowania, by procedury badań 

odpowiednio odzwierciedlały poziom 

emisji w faktycznym ruchu drogowym.  Po 
wprowadzeniu WLTP do roku 2017 do 
celów niniejszego rozporządzenia, wartości 
graniczne określone w załączniku 
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I powinny zostać dostosowane w celu 
zapewnienia porównywalnych ograniczeń 
dla producentów i klas pojazdów. 
W związku z tym, jeŜeli światowa 

procedura badań lekkich pojazdów 

dostawczych nie zostanie przyjęta do dnia 

1 stycznia 2017 r., Komisja Europejska 

powinna przy najbliŜszej okazji przystąpić 

do zmiany unijnych procedur pomiaru, 

o których mowa w rozporządzeniu (WE) 

nr 715/2007, aby odzwierciedlały 

rzeczywisty poziom emisji CO2 pojazdów 

w ruchu drogowym.  

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) NaleŜy przeanalizować konieczność 

odstąpienia od docelowych poziomów 

emisji CO2 i zastąpienie ich celami 

w zakresie efektywności zuŜycia paliwa, 

poniewaŜ poziomy redukcji emisji CO2 nie 

uwzględniają szkodliwych emisji 

generowanych przez nowoczesne silniki 

spalinowe. Komisja powinna zatem 

przedłoŜyć sprawozdnaie na ten temat. 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia  

Motyw 10 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10b) Emisje gazów cieplarnianych 

związane z zaopatrzeniem w energię oraz 

produkcją i unieszkodliwianiem pojazdów 

są istotnymi elementami obecnego 

ogólnego śladu węglowego z transportu 

drogowego i mogą bardzo zyskać na 

znaczeniu w przyszłości. NaleŜy zatem 

podjąć działania programowe w celu 

wskazania producentom optymalnych 
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rozwiązań, uwzględniając zwłaszcza 

emisje gazów cieplarnianych powiązane 

z produkcją energii dostarczanej do 

pojazdów, takiej jak energia elektryczna 

i paliwa alternatywne, i zapewniając, Ŝe te 

emisje powstające podczas produkcji nie 

niwelują korzyści związanych z poprawą 

operacyjnego wykorzystania energii przez 

pojazdy, które jest celem niniejszego 

rozporządzenia. W tym celu w ramach 

przyszłego przeglądu niniejszego 

rozporządzenia w odniesieniu do okresu 

po 2020 r. Komisja powinna rozwaŜyć 

podejście regulacyjne uwzględniające 

emisje gazów cieplarnianych związane 

z zaopatrzeniem w energię i cyklem Ŝycia 

pojazdu. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W art. 1 po akapicie drugim dodaje 

się akapit w brzmieniu: 

 „2a. Niniejsze rozporządzenie ustala 

docelowy średni poziom emisji dla nowego 

parku lekkich pojazdów dostawczych 

wynoszący od 105 do 120g CO2/km, 

mierzony zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 715/2007 i środkami 

wykonawczymi do niego oraz 

z załącznikiem XII do rozporządzenia 

(WE) nr 692/2008, obowiązujący od 

2025 r.”.  

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia  

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 2 – ustęp 4 
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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 niŜ 500 nowych lekkich pojazdów 
dostawczych zarejestrowanych w UE 
w poprzednim roku kalendarzowym.”; 

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

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 

 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) art. 3 ust. 1 lit. h) otrzymuje 

brzmienie: 

 „h) „indywidualny poziom emisji CO2” 

oznacza poziom emisji CO2 z lekkiego 

samochodu dostawczego, mierzony 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

715/2007 i określony w certyfikacie 

zgodności jako wielkość emisji CO2 

(wartość uśredniona) dla pojazdów 

kompletnych lub skompletowanych; do 

celów wykonania postanowień niniejszej 

litery stosowanie nowej światowej 

procedury badań lekkich pojazdów 

dostawczych (WLTP) rozpoczyna się 

w miarę moŜliwości wraz z wejściem 

w Ŝycie odnośnych zmian w metodach 

pomiarowych określonych 

w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 

i rozporządzeniu (WE) nr 692/2008 lub do 

dnia 1 stycznia 2017 r.” 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „Artykuł 5 

 Superjednostki 

 Obliczając średni indywidualny poziom 

emisji CO2, kaŜdy nowy lekki samochód 

dostawczy o indywidualnym poziomie 

emisji CO2 poniŜej 50 g CO2/km liczy się 

jako:  

 – 3,5 lekkiego samochodu dostawczego 

w 2014 r.,  

 – 3,5 lekkiego samochodu dostawczego 

w 2015 r.,  

 – 2,5 lekkiego samochodu dostawczego 

w 2016 r.,  

 – 1,5 lekkiego samochodu dostawczego 

w 2017 r.,  

 – 1,3 lekkiego samochodu dostawczego 

rocznie od 2018 r. do 2023 r., 

 W okresie obowiązywania systemu 

superjednostek maksymalna liczba 

nowych lekkich samochodów dostawczych 

o indywidualnym poziomie emisji CO2 

poniŜej 50 g CO2/km, jaka będzie brana 

pod uwagę w stosowaniu mnoŜników 

podanych w akapicie pierwszym, nie 

przekracza 1% nowych lekkich 

samochodów dostawczych na 

producenta.”; 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 c (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 5 a (nowy) 



 

 
 PE527.181/ 10 

 PL 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2c) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 5a 

 Urządzenia ograniczenia prędkości 

 Od dnia 1 stycznia 2014 r. i kaŜdego 

kolejnego roku kalendarzowego kaŜdy 

producent lekkich pojazdów dostawczych 

wyposaŜa produkowane przez siebie lekkie 

pojazdy dostawcze w urządzenia 

ograniczające prędkość do prędkości 

maksymalnej wynoszącej 120 km/h”. 

Uzasadnienie 

Urządzenia ograniczenia prędkości to niezwykle racjonalna pod względem kosztów metoda 

ograniczenia zuŜycia paliwa, która mogłaby pozwolić producentom zrealizować cele 

redukcyjne określone w przedmiotowym rozporządzeniu przy zdecydowanie niŜszym koszcie. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 d (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2d) W art. 8 dodaje się ustęp 

w brzmieniu: 

 „4a. W przypadkach, w których w wyniku 

weryfikacji zgodności produkcji pańtwo 

członkowskie zgodnie z art. 12 ust. 3 

dyrektywy 2007/46/WE ustali, Ŝe emisje 

CO2 w odniesieniu do pojazdu 

produkcyjnego odbiegają znacznie od typu 

podlegającego homologacji, informacje 

na temat tego odchylenia zostaną 

przekazane Komisji wraz ze 

szczegółowymi danymi określonymi 

w załączniku II do niniejszego 

rozporządzenia. 

 Indywidualny poziom emisji CO2 dla typu 

pojazdu, dla którego ustalono istnienie 

odchyleń, zostanie dostosowany zgodnie 

z wyliczeniem średniego indywidualnego 
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poziomu emisji CO2 w następnym roku 

kalendarzowym.” 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia  

Artykuł 1 – punkt 2 e (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 510/2011 
Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy) 
 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2e) W art. 8 dodaje się ustęp 

w brzmieniu: 

 „4b. Komisja monitoruje rzeczywiste 

zgłoszone wartości poziomu emisji CO2 

w podziale na typy pojazdów 

i producentów na podstawie najlepszych 

dostępnych źródeł informacji i publikuje 

w swoich rocznych sprawozdaniach 

monitorujących informacje na temat tego, 

jak wartości te odnoszą się do wartości 

podanych w homologacji typu.”  

Uzasadnienie 

Istnieje kilka źródeł, które podają informacje na temat rzeczywistego zuŜycia paliwa. Obejmują 

one: dane zebrane i zgłoszone przez osoby prywatne na temat własnego zuŜycia paliwa; 

kontrolę zuŜycia paliwa samochodów leasingowych; testy przeprowadzane przez organizacje 

konsumentów/motoryzacyjne. Informacje pochodzące z tych i innych źródeł moŜna by porównać 

ze sobą, aby uzyskać wiedzę na temat tego, jakie są rozbieŜności między rzeczywistym zuŜyciem 

paliwa a zuŜyciem paliwa podanym w homologacji typu, a takŜe aby umoŜliwić porównanie 

wydajności pojazdów róŜnych producentów. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 12 – ustęp 1  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Na wniosek dostawcy lub producenta 

uwzględnia się ograniczenie emisji CO2 
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uzyskane dzięki zastosowaniu technologii 

innowacyjnych lub zestawowi technologii 

innowacyjnych („innowacyjne pakiety 

technologiczne”).” 

Uzasadnienie 

Nie moŜna limitować technologii innowacyjnych. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) w art. 12 ust. 2 wprowadzenie 

otrzymuje brzmienie: 

 „2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 

wykonawczych szczegółowe przepisy 

dotyczące procedury zatwierdzania 

technologii innowacyjnych lub 

innowacyjnych pakietów 

technologicznych, o których mowa w ust. 

1, do dnia 31 grudnia 2013 r. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 14 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia. Takie szczegółowe 

przepisy muszą być zgodne z przepisami 

art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 

443/2009 oraz oparte na następujących 

kryteriach dotyczących technologii 

innowacyjnych:” 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3c) w art. 12 dodaje się ustęp 
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w brzmieniu:  

 „4a. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 

przedkłada zmienione przepisy 

wykonawcze w zakresie procedury 

zatwierdzania innowacji ekologicznych 

ułatwiające składanie wniosków w celu 

stosowania technologii innowacyjnych, 

a następnie wydaje podręcznik 

prawidłowego składania wniosków.” 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) nr 510/2011 cel wspólnotowy jest 

realizowany przy uwzględnieniu ograniczenia poziomu emisji CO2, osiąganego dzięki 

stosowaniu technologii innowacyjnych. Doświadczenie pokazuje jednak, Ŝe jak dotąd złoŜono 

zaledwie jeden wniosek tego typu. Zmiany w procedurze zatwierdzania ułatwiające składanie 

wniosków oraz wydanie podręcznika mogą zaradzić tej sytuacji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 

Artykuł 13 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

rozporządzenia w celu ustalenia 

docelowego poziomu emisji CO2 dla 

nowych lekkich pojazdów dostawczych na 

okres po 2020 r.” 

Do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja 
zakończy przegląd docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
w załączniku I oraz odstępstw w art. 11 

w celu określenia: 

 - sposobów osiągnięcia do 2025 r. 

w opłacalny sposób docelowego 

orientacyjnego poziomu emisji CO2 

mieszczącego się w przedziale od 105 g/km 

do 120 g/km, chyba Ŝe ze względu na 

zastosowanie technologii niskoemisyjnych 

i ich wykorzystanie na rynku naleŜycie 

uzasadniony będzie niŜszy cel oraz  

 - aspektów wdroŜenia tego poziomu 

docelowego, w tym opłaty z tytułu 

przekroczenia poziomu emisji. 

 Na podstawie tego przeglądu 
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i towarzyszącej mu oceny skutków, 

obejmującej ogólną ocenę wpływu na 

przemysł motoryzacyjny i sektory zaleŜne, 

Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, w razie potrzeby 

i zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, wniosek w sprawie zmiany 

niniejszego rozporządzenia w sposób, 

który będzie moŜliwie jak najbardziej 

neutralny dla konkurencji oraz 

sprawiedliwy społecznie i zrównowaŜony.  

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b – tiret -pierwsze (nowe)  

 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 

Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

 „6. Komisja uwzględnia lekkie samochody 

dostawcze w ocenie skutków i przeglądzie 

procedur pomiaru emisji CO2 zgodnie 

z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 

443/2009 w celu rozpoczęcia w miarę 

moŜliwości stosowania WLTP jako 

zmienionej procedury pomiaru emisji do 

dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja 

przedstawia w szczególności odpowiednie 

propozycje dostosowania tych procedur 

tak, aby odzwierciedlały rzeczywiste emisje 

CO2 z lekkich samochodów dostawczych, 

oraz włączenia zatwierdzonych 

technologii innowacyjnych 

i innowacyjnych pakietów 

technologicznych, o których mowa w art. 

12, do cyklu testów. Komisja dopilnowuje, 

aby procedury te były następnie 

regularnie poddawane przeglądowi.”; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b – tiret -pierwsze a (nowe) 
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Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – dodaje się akapit pierwszy a 

w brzmieniu: 

 „W celu zapewnienia, Ŝe rzeczywisty 

poziom emisji jest odpowiednio 

odzwierciedlony, a mierzone wartości CO2 

są ściśle porównywalne, zgodnie z art. 14 

ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 

Komisja zapewnia, Ŝe w procedurze 

testowej elementy, które mają duŜy wpływ 

na mierzony poziom emisji CO2 , są ściśle 

określone w celu uniemoŜliwienia 

wykorzystania elastycznych rozwiązań 

cyklu testów przez producentów.” 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b – tiret -pierwsze b (nowe) 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 
Artykuł 13 – ustęp 6 – akapit pierwszy b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – dodaje się akapit pierwszy b 

w brzmieniu: 

 „Do celów weryfikacji, czy emisje CO2  

z produkowanych pojazdów są zgodne 

z wartościami zatwierdzonego typu, 

zapewnia się uzyskanie wartości oporu 

aerodynamicznego i oporu toczenia 

pojazdu, którego produkcja podlega 

weryfikacji pod kątem zgodności.” 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (UE) nr 510/2011 

Załącznik I – punkt 1 – litera c 
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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. 

Uzasadnienie 

Korekta – błąd we wniosku Komisji. 

 

 

 
 


