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26.9.2018 A8-0287/71 

Poprawka  71 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część A – punkt 6.3 – ustęp 4 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Poprawka  72 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część B – punkt 6.3.1 – ustęp 4 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Poprawka  73 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Od dnia 1 stycznia 2030 r. 

obowiązują następujące poziomy 

docelowe: 

5. Od dnia 1 stycznia 2030 r. 

obowiązują następujące poziomy 

docelowe: 

a) w odniesieniu do średniego 

poziomu emisji parku nowych 

samochodów osobowych docelowy poziom 

emisji dla unijnego parku pojazdów równy 

30% redukcji średniej wartości 

docelowych indywidualnych poziomów 

emisji w 2021 r. ustalonych zgodnie z pkt 

6.1.2 części A załącznika I; 

a) w odniesieniu do średniego 

poziomu emisji parku nowych 

samochodów osobowych docelowy poziom 

emisji dla unijnego parku pojazdów równy 

35 % redukcji średniej wartości 

docelowych indywidualnych poziomów 

emisji w 2021 r. ustalonych zgodnie z pkt 

6.1.2 części A załącznika I; 

b) w odniesieniu do średniego 

poziomu emisji parku nowych lekkich 

pojazdów użytkowych docelowy poziom 

emisji dla unijnego parku pojazdów równy 

30 % redukcji średniej wartości 

docelowych indywidualnych poziomów 

emisji w 2021 r. ustalonych zgodnie z pkt 

6.1.2 części B załącznika I; 

b) w odniesieniu do średniego 

poziomu emisji parku nowych lekkich 

pojazdów użytkowych docelowy poziom 

emisji dla unijnego parku pojazdów równy 

30 % redukcji średniej wartości 

docelowych indywidualnych poziomów 

emisji w 2021 r. ustalonych zgodnie z pkt 

6.1.2 części B załącznika I; 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Poprawka  74 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) „pojazd bezemisyjny i 

niskoemisyjny” oznacza samochód 

osobowy lub lekki pojazd użytkowy, 

którego emisje z rury wydechowej 

wynoszą od zera do 50 g CO2/km, jak 

określono zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2017/1151. 

m) „pojazd bezemisyjny i 

niskoemisyjny” oznacza samochód 

osobowy, którego emisje z rury 

wydechowej wynoszą od zera do 50 g 

CO2/km oraz lekki pojazd użytkowy o 

emisjach wynoszących od zera do 70g 

CO2/km, jak określono zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Poprawka  75 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) kategorie pojazdów 

zarejestrowanych jako M1 lub N1, dla 

których zastosowanie ma tworzenie grup. 

d) kategorie pojazdów 

zarejestrowanych jako M1 i N1, dla których 

zastosowanie ma tworzenie grup. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Poprawka  76 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 8 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Do celów określenia średniego 

indywidualnego poziomu emisji CO2 dla 

kategorii M1 i N1 każdego producenta 

potencjalne lepsze wyniki producenta w 

odniesieniu do docelowego poziomu 

emisji CO2 dla kategorii M1 lub N1 są 

brane pod uwagę w przypadku tego 

samego lub innego producenta w tym 

samym roku kalendarzowym, jeżeli 

producent złoży taki wniosek. W takim 

przypadku różnica pomiędzy docelowymi 

indywidualnymi poziomami emisji dla 

kategorii M1 lub N1 producenta i jego 

średnimi indywidualnymi poziomami 

emisji odejmowana jest od jego poziomu 

docelowego średnich indywidualnych 

emisji CO2 dla kategorii M1 lub N1, 

ważonego na podstawie liczby 

zarejestrowanych pojazdów. Całkowity 

udział przenoszenia jednostek między 

producentami pojazdów kategorii M1 lub 

N1 może wynosić do 10 g CO2/km na 

producenta. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Poprawka  77 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5a 

 Kredyt na rozwój szczególnego rodzaju 

paliwa i silników w celu zmniejszenia 

zużycia paliwa i emisji CO2 

 W niniejszym rozporządzeniu należy, w 

odniesieniu do strony zobowiązanej, 

uwzględnić poprawę efektywności, która 

będzie skutkować ograniczeniem zużycia 

paliwa i emisji CO2 i będzie wynikiem 

połączenia rozwoju paliwa oraz 

technologii produkcji silników. Najpóźniej 

do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 

16 określające kryteria i szczegółowe 

metody analizy tej poprawy efektywności 

w odniesieniu do obowiązków 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Poprawka  78 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 9 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9. W przypadku paliw odnawialnych 

stosowanych w samochodach do 

prawidłowej oceny emisji CO2 netto 

przyczyniających się do zmiany klimatu 

proponowany jest współczynnik korekty 

emisji dwutlenku węgla (CCF). 

Współczynnik ten określa się jako funkcję 

stosowanego paliwa odnawialnego.  

 Paliwa odnawialne (ciekłe i gazowe) 

obejmują paliwa biogeniczne (takie jak 

biometan będący wynikiem procesów 

fermentacji beztlenowej), jak również 

paliwa syntetyczne (w tym tzw. e-paliwa i 

technologię „power to gas”) i 

odpowiadają kryteriom zrównoważonego 

rozwoju wymienionym w dyrektywie w 

sprawie odnawialnych źródeł energii II. 

 Certyfikacja ilości paliw odnawialnych 

może odbywać się na szczeblu państwa 

członkowskiego lub, alternatywnie, może 

być bezpośrednio zapewniana przez 

producenta pojazdu. 

 W związku z tym na etapie monitorowania 

i sporządzania sprawozdań wartość emisji 

CO2 z parku pojazdów oblicza się przy 

użyciu współczynnika korekty emisji 

dwutlenku węgla przy pomocy 

następującego wzoru: CO2PARK = (CO2 
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dla homologacji typu) * (1-CCF)  

 CCF odnosi się wyłącznie do technologii 

uwzględniających udział paliwa ze źródeł 

odnawialnych, np. w przypadku gazu ze 

źródeł odnawialnych CCF ma 

zastosowanie wyłącznie do parku 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Poprawka  79 

Jens Gieseke 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

Kateřina Konečná 

 

Sprawozdanie A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 10 (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 10. Do 2023 r. Komisja przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 16, tak aby 

uwzględnić paliwa alternatywne w 

obliczeniach celu w zakresie CO2 dla 

nowych samochodów pasażerskich i 

nowych lekkich pojazdów użytkowych. 

Or. en 

 

 


