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26.9.2018 A8-0287/80 

Poprawka  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

Motyw 42 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) W 2024 r. przewiduje się przegląd 

postępów osiągniętych na mocy 

[rozporządzenia w sprawie wspólnego 

wysiłku redukcyjnego oraz dyrektywy w 

sprawie systemu handlu emisjami]. W 

związku z tym należy ocenić skuteczność 

niniejszego rozporządzenia w tym samym 

roku, aby umożliwić skoordynowaną i 

spójną ocenę środków wprowadzonych na 

mocy wszystkich tych instrumentów. 

(42) Skuteczność niniejszego 

rozporządzenia należy ocenić w 2023 r., 

aby umożliwić terminową, przejrzystą, 

skoordynowaną i spójną ocenę jego 

wdrażania oraz postępów poczynionych w 

osiąganiu obranych celów w 

wyznaczonym czasie, również tych 

wynikających z rozporządzenia w sprawie 

wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz 

dyrektywy w sprawie systemu handlu 

emisjami. 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Poprawka  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

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 

40 % 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 

40 % redukcji średniej wartości 

docelowych indywidualnych poziomów 

emisji w 2021 r. ustalonych zgodnie z pkt 

6.1.2 części B załącznika I; 
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26.9.2018 A8-0287/82 

Poprawka  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

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 14 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W 2024 r. Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie w sprawie skuteczności 

niniejszego rozporządzenia, w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskiem 

dotyczącym zmiany rozporządzenia. 

Sprawozdanie to uwzględni między innymi 

reprezentatywność w odniesieniu do 

warunków rzeczywistych wartości emisji 

CO2 i zużycia energii ustaloną zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2017/1151, 

wprowadzanie na rynek unijny pojazdów 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych oraz 

rozwój infrastruktury ładowania i 

uzupełniania paliwa zgłaszane na mocy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/94/UE29. 

1. W 2023 r. Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie w sprawie skuteczności 

niniejszego rozporządzenia, w stosownych 

przypadkach wraz z wnioskiem 

dotyczącym jego zmiany. Sprawozdanie to 

uwzględni między innymi 

reprezentatywność w odniesieniu do 

warunków rzeczywistych wartości emisji 

CO2 i zużycia energii ustaloną zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2017/1151, 

wprowadzanie na rynek unijny pojazdów 

niskoemisyjnych i bezemisyjnych, 

zwłaszcza należących do kategorii lekkich 

pojazdów użytkowych, oraz rozwój 

infrastruktury ładowania i uzupełniania 

paliwa zgłaszane na mocy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/94/UE29, jak również skutki 

niniejszego rozporządzenia dla 

konsumentów, zwłaszcza tych o niskich i 

średnich dochodach. W sprawozdaniu tym 

należy rozważyć też sposoby zachęcania 

do korzystania z zaawansowanych paliw 

niskoemisyjnych, w tym biogazu i paliw 

syntetycznych wytwarzanych ze źródeł 

odnawialnych. 

 

___________________ ___________________ 
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29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 

28.10.2014, s. 1). 

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 

28.10.2014, s. 1). 

Or. en 

 

 


