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26.9.2018 A8-0287/85 

Poprawka  85 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 19 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu zachowania różnorodności 

rynku samochodów osobowych i lekkich 

pojazdów użytkowych i jego możliwości 

sprostania różnym potrzebom 

konsumentów docelowe poziomy emisji 

CO2 powinny zostać określone liniowo w 

zależności od użyteczności pojazdów . 

Utrzymanie masy jako parametru 

użyteczności jest spójne z istniejącym 

systemem. W celu lepszego 

odzwierciedlenia masy pojazdów 

użytkowanych na drogach parametr ten 

należy zmienić z masy w stanie gotowym 

do jazdy na masę próbną pojazdu 

określoną w rozporządzeniu (UE) 

2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. ze 

skutkiem od roku 2025 r. 

(19) W celu umożliwienia czerpania 

środowiskowych i innych korzyści 

wynikających z ograniczania rozmiaru i 

wagi pojazdów oraz uwzględniając, że ze 

względu na technologie efektywności, 

takie jak hybrydyzacja, cięższe pojazdy 

muszą produkować wyższe emisje, a także 

w celu unikania zbytniego nagradzania 

takich ciężkich pojazdów docelowe 

poziomy emisji CO2 nie powinny być 

zróżnicowane według masy pojazdów. 

Or. en 



 

AM\1164031PL.docx  PE624.113v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.9.2018 A8-0287/86 

Poprawka  86 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 20 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Nie można dopuścić, by docelowe 

poziomy emisji dla unijnego parku 

pojazdów zostały zmienione ze względu na 

zmiany średniej masy parku pojazdów. 

Zmiany średniej masy należy zatem 

niezwłocznie uwzględniać w obliczeniach 

docelowego indywidualnego poziomu 

emisji, a dostosowania wartości średniej 

masy, która jest w tym celu 

wykorzystywana, powinny się odbywać co 

dwa lata, począwszy od roku 2025. 

skreśla się 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Poprawka  87 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 13 – ustęp 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) do dnia 31 października 2022 r. 

orientacyjną wartość TM0 na 2025 r. 

określa się jako odpowiednią średnią 

masę nowych samochodów osobowych i 

nowych lekkich pojazdów użytkowych w 

2021 r.; 

skreśla się 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Poprawka  88 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 13 – ustęp 1 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) do dnia 31 października 2024 r., a 

następnie co dwa lata, wartości TM0 w 

częściach A i B załącznika I dostosowuje 

się do odpowiedniej średniej masy próbnej 

nowych samochodów osobowych i nowych 

lekkich pojazdów użytkowych w dwóch 

poprzedzających latach kalendarzowych, 

począwszy od 2022 i 2023 r. Nowe 

odpowiednie wartości TM0 obowiązują od 

dnia 1 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po dacie dostosowania. 

skreśla się 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Poprawka  89 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – podpunkt 6.2.1. 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

6.2.1. 2025–2029 6.2.1. 2025–2029 

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2025 + a2025 · 

(TM-TM0)  

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2025 

Gdzie:  Gdzie:  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2025 jest określony zgodnie 

z pkt 6.1.1   

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2025 jest określony zgodnie 

z pkt 6.1.1  

a2025 określone wzorem 

 

 

gdzie:   

a2021 oznacza nachylenie najlepiej 

dopasowanej prostej wyznaczonej metodą 

najmniejszych kwadratów zastosowaną do 

masy próbnej (zmienna objaśniająca) i 

indywidualnych poziomów emisji CO2 

(zmienna zależna) każdego pojazdu w 

unijnym parku pojazdów w 2021 r.  

 

średnie poziomy emisji2021 oznaczają 

średnią indywidualnych poziomów emisji 

CO2 wszystkich nowo zarejestrowanych 

pojazdów w 2021 r. tych producentów, dla 

których oblicza się docelowy indywidualny 
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poziom emisji zgodnie z pkt 4;  

TM oznacza średnią masę próbną, w 

kilogramach, wszystkich nowo 

zarejestrowanych pojazdów danego 

producenta w odpowiednim roku 

kalendarzowym;  

TM0 oznacza wartość wyznaczoną 

zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d). 

 

Or. en 



 

AM\1164031PL.docx  PE624.113v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.9.2018 A8-0287/90 

Poprawka  90 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – podpunkt 6.2.2. 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6.2.2. Od 2030 r. 6.2.2. Od 2030 r.  

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2030 + a2030 · 

(TM-TM0)  

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2030  

Gdzie:  Gdzie:  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2030 określa się zgodnie z 

pkt 6.1.2  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2030 określa się zgodnie z 

pkt 6.1.2  

a2030 równa się  

 

gdzie:   

a2021 oznacza nachylenie najlepiej 

dopasowanej prostej wyznaczonej metodą 

najmniejszych kwadratów zastosowaną do 

masy próbnej (zmienna objaśniająca) i 

indywidualnych poziomów emisji CO2 

(zmienna zależna) każdego pojazdu w 

unijnym parku pojazdów w 2021 r.  

 

średnie poziomy emisji2021 oznaczają 

średnią indywidualnych poziomów emisji 

CO2 wszystkich nowo zarejestrowanych 

pojazdów w 2021 r. tych producentów, dla 

których oblicza się docelowy indywidualny 

poziom emisji zgodnie z pkt 4;  

 

TM oznacza średnią masę próbną, w 

kilogramach, wszystkich nowo 
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zarejestrowanych pojazdów danego 

producenta w odpowiednim roku 

kalendarzowym;  

TM0 oznacza wartość wyznaczoną zgodnie z 

art. 13 ust. 1 lit. d). 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Poprawka  91 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – podpunkt 6.2.1. 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6.2.1. 2025–2029 6.2.1. 2025–2029 

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2025 + α · 

(TM-TM0) 

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2025  

Gdzie:  Gdzie:  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2025 jest określony zgodnie 

z pkt 6.1.1  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2025 jest określony zgodnie 

z pkt 6.1.1  

α oznacza a2025, w przypadku gdy średnia 

masa próbna nowo zarejestrowanych 

pojazdów producenta jest nie większa niż 

wartość TM0 wyznaczona zgodnie z art. 13 

ust. 1 lit. d) oraz a2021, w przypadku gdy 

średnia masa próbna nowo 

zarejestrowanych pojazdów producenta 

jest większa niż wartość TM0 wyznaczona 

zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d),  

 

Gdzie:  

a2025 jest  

 

a2021 oznacza nachylenie najlepiej 

dopasowanej prostej wyznaczonej metodą 

najmniejszych kwadratów zastosowaną do 

masy próbnej (zmienna objaśniająca) i 

indywidualnych poziomów emisji CO2 

(zmienna zależna) każdego nowo 

zarejestrowanego pojazdu w unijnym 
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parku pojazdów w 2021 r.;  

średnie poziomy emisji2021 oznaczają 

średnią indywidualnych poziomów emisji 

CO2 wszystkich nowo zarejestrowanych 

pojazdów w 2021 r. tych producentów, dla 

których oblicza się docelowy indywidualny 

poziom emisji zgodnie z pkt 4;  

 

TM oznacza średnią masę próbną, w 

kilogramach, wszystkich nowo 

zarejestrowanych pojazdów danego 

producenta w odpowiednim roku 

kalendarzowym; 

 

TM0 oznacza wartość wyznaczoną zgodnie 

z art. 13 ust. 1 lit. d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Poprawka  92 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – podpunkt 6.2.2. 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6.2.2. Od 2030 r. 6.2.2. Od 2030 r. 

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2030 + α · 

(TM-TM0) 

Referencyjny docelowy indywidualny 

poziom emisji = docelowy poziom emisji 

dla unijnego parku pojazdów2030  

Gdzie:  Gdzie:  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2030 jest określony zgodnie 

z pkt 6.1.2  

docelowy poziom emisji dla unijnego 

parku pojazdów2030 jest określony zgodnie 

z pkt 6.1.2  

α oznacza a2030, w przypadku gdy średnia 

masa próbna nowo zarejestrowanych 

pojazdów producenta jest nie większa niż 

wartość TM0 wyznaczona zgodnie z art. 13 

ust. 1 lit. d) oraz a2021, w przypadku gdy 

średnia masa próbna nowo 

zarejestrowanych pojazdów producenta 

jest większa niż wartość TM0 wyznaczona 

zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d),  

 

Gdzie:  

a2030 jest  

 

a2021 oznacza nachylenie najlepiej 

dopasowanej prostej wyznaczonej metodą 

najmniejszych kwadratów zastosowaną do 

masy próbnej (zmienna objaśniająca) i 

indywidualnych poziomów emisji CO2 

(zmienna zależna) każdego nowo 
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zarejestrowanego pojazdu w unijnym 

parku pojazdów w 2021 r.;  

średnie poziomy emisji2021 oznaczają 

średnią indywidualnych poziomów emisji 

CO2 wszystkich nowo zarejestrowanych 

pojazdów w 2021 r. tych producentów, dla 

których oblicza się docelowy indywidualny 

poziom emisji zgodnie z pkt 4;  

 

TM oznacza średnią masę próbną, w 

kilogramach, wszystkich nowo 

zarejestrowanych pojazdów danego 

producenta w odpowiednim roku 

kalendarzowym; 

 

TM0 oznacza wartość wyznaczoną zgodnie 

z art. 13 ust. 1 lit. d).  

 

Or. en 



 

AM\1164031PL.docx  PE624.113v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.9.2018 A8-0287/93 

Poprawka  93 

Rebecca Harms 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

50 % 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 

50 % redukcji średniej wartości 

docelowych indywidualnych poziomów 

emisji w 2021 r. ustalonych zgodnie z pkt 

6.1.2 części B załącznika I; 

Or. en 

 

 


