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26.9.2018 A8-0287/94 

Poprawka  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 już 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 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/8421a oraz dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady1b. 

Podczas oceny należy rozważyć również 

możliwości uwzględnienia 

zrównoważonych paliw odnawialnych do 

realizacji celów niniejszego 

rozporządzenia przy jednoczesnym 

zapewnieniu spójności z [dyrektywą w 

sprawie odnawialnych źródeł energii]. 

 _______________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z 

dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących 

rocznych redukcji emisji gazów 

cieplarnianych przez państwa 

członkowskie od 2021 r. do 2030 r. 

przyczyniających się do działań na rzecz 

klimatu w celu wywiązania się z 

zobowiązań wynikających z Porozumienia 

paryskiego oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 



 

AM\1164030PL.docx  PE624.113v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

156 z 19.6.2018, s. 26). 

 1b Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 

października 2003 r. ustanawiająca 

system handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych we Wspólnocie oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Poprawka  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

w imieniu grupy ALDE 

 

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; 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/96 

Poprawka  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 – akapit 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Od 1 stycznia 2030 r. w odniesieniu do 

udziału pojazdów bezemisyjnych i 

niskoemisyjnych obowiązywać będzie 

poziom odniesienia wynoszący 35 % 

udziału w rynku sprzedaży nowych 

samochodów osobowych i nowych lekkich 

pojazdów użytkowych w 2030 r., określony 

odpowiednio zgodnie z załącznikiem I 

część A pkt 6.3 i załącznikiem I część B 

pkt 6.3. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Poprawka  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 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, jak również czynniki 

gospodarcze, a wśród nich skutki dla 

konsumentów. W sprawozdaniu Komisja 

rozważy również rozwiązania 

alternatywne pozwalające uwzględniać 

wkład zrównoważonych paliw 

odnawialnych w osiąganie celów 

niniejszego rozporządzenia, a w 

stosownych przypadkach przedstawi 

wniosek. 

__________________ __________________ 

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 
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2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 

28.10.2014, s. 1). 

2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 

28.10.2014, s. 1). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Poprawka  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 – podpunkt 6.3 – ustęp 4 – akapit 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

x wynosi 15 % w latach 2025–2029 oraz 

30 % od roku 2030. 

x wynosi 20 % w latach 2025–2029 oraz 

35 % od roku 2030. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Poprawka  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 – podpunkt 6.3.2 – ustęp 4 – akapit 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

x wynosi 30 % x wynosi 35 % 

Or. en 

 

 


