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w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli na podstawie ust. 2 

stwierdzono, że producent przekroczył 

poziom emisji w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od 2025 r. 

Komisja nakłada opłatę z tytułu 

przekroczenia poziomu emisji obliczoną 

zgodnie z następującym wzorem: 

1. Jeżeli na podstawie ust. 2 

stwierdzono, że producent przekroczył 

poziom emisji w danym roku 

kalendarzowym, począwszy od 2025 r. 

Komisja nakłada na producenta lub, w 

zależności od przypadku, zarządzającego 

grupą, opłatę z tytułu przekroczenia 

poziomu emisji obliczoną zgodnie 

z następującym wzorem: 

 w latach 2025–2029 

(opłata z tytułu przekroczenia poziomu 

emisji) = (nadwyżka emisji x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(opłata z tytułu przekroczenia poziomu 

emisji) = (nadwyżka emisji x 5000 EUR/g 

CO2/tkm) 

 od 2030 r. 

 (opłata z tytułu przekroczenia poziomu 

emisji) = (nadwyżka emisji x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

 Komisja dopilnowuje, by poziom opłaty 

z tytułu przekroczenia poziomu emisji 

zawsze przekraczał średnie koszty 

krańcowe technologii wymaganych do 

osiągnięcia celów, o których mowa w art. 

1 ust. 1. 

Or. en 
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Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – akapit 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a  Najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. 

Komisja opracuje szczegółową metodę 

uwzględnienia przy obliczaniu średniego 

poziomu emisji parku pojazdów skutków 

stosowania zaawansowanych i 

odnawialnych gazowych paliw 

transportowych – zgodnie z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju określonymi w 

dyrektywie w sprawie odnawialnych 

źródeł energii – w odniesieniu do 

instalacji CNG i LNG. Metodzie 

towarzyszy, w stosownych przypadkach, 

wniosek o zmianę niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 16a 

 Zmiana w dyrektywie Rady 96/53/WE  

 w załączniku I do dyrektywy 96/53/WE1 

po pkt 2.2.4.2 dodaje się punkty w 

brzmieniu: 

„2.2.5 Maksymalną dopuszczalną masę 

zestawów pojazdów napędzanych paliwem 

alternatywnym określonych w art. 5 ust. 2 

lit. b) rozporządzenia (UE) .../2018 

[wniosek w sprawie rozporządzenia 

COM(2018)284] zwiększa się o dodatkową 

masę wymaganą z racji technologii paliw 

alternatywnych nieprzekraczającą 1 tony. 

 2.2.6 Maksymalną dopuszczalną masę 

zestawów pojazdów bezemisyjnych 

zwiększa się o dodatkową masę wymaganą 

technologią bezemisyjną, która zależy od 

bezemisyjnego zasięgu pojazdy i wynosi 

nie więcej niż 2 tony. Do 1 lipca 2019 r. 

Komisja przyjmie wzór na obliczanie 

wymaganej masy.”. 

 ____________________________ 

 1 Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 

lipca 1996 r. ustanawiająca dla 

niektórych pojazdów drogowych 

poruszających się na terytorium 

Wspólnoty maksymalne dopuszczalne 

wymiary w ruchu krajowym 
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i międzynarodowym oraz maksymalne 

dopuszczalne obciążenia w ruchu 

międzynarodowym (Dz.U. L 235 

z 17.9.1996, s. 59). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pojazdy silnikowe napędzane paliwem alternatywnym, o których mowa w art. 2.3 załącznika 

I, uzyskują już rezerwę na pokrycie dodatkowej masy wymaganej technologią alternatywnego 

napędu. Rezerwa ta ma jednak zastosowanie jedynie do pojazdów jednoczłonowych, a nie do 

pojazdów przegubowych. W celu zapewnienia spójności i umożliwienia alternatywnym 

technologiom wejścia na ten segment rynku, odstępstwo dotyczące masy powinno również 

mieć zastosowanie do ciężarówek przegubowych. Pojazdy bezemisyjne (takie jak bateryjne 

samochody elektryczne) są jeszcze cięższe i w związku z tym należy przyznać wyższe 

odstępstwo w celu umożliwienia im wejścia na rynek. Odstępstwo dotyczące masy powinno 

zależeć od typu pojazdu. 

 

 


