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7.11.2018 A8-0354/79 

Poprawka  79 

Christofer Fjellner 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

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 1 – akapit 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) od dnia 1 stycznia 2030 r. o co 

najmniej 30 %, z zastrzeżeniem przeglądu 

na mocy art. 13. 

b) od dnia 1 stycznia 2030 r. o 35 %, z 

zastrzeżeniem przeglądu na mocy art. 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Poprawka  80 

Christofer Fjellner 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

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 3 – akapit 1 – litera k 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

k) „niskoemisyjny pojazd ciężki” 

oznacza pojazd ciężki, który nie jest 

bezemisyjnym pojazdem ciężkim, 

o indywidualnym poziomie emisji CO2 

poniżej 350 g CO2/km zgodnie z pkt 2.1 

załącznika I; 

k) „niskoemisyjny pojazd ciężki” 

oznacza pojazd ciężki, który nie jest 

bezemisyjnym pojazdem ciężkim, o 

indywidualnym poziomie emisji CO2 35 % 

poniżej wartości referencyjnej wyliczonej 

dla każdej podgrupy pojazdów od 

podstawy na 2019 r.; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Poprawka  81 

Christofer Fjellner 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

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 5 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) niskoemisyjny pojazd ciężki liczy 

się do 2 pojazdów w zależności od jego 

indywidualnych poziomów emisji CO2 

oraz wartości granicznej emisji wynoszącej 

350 g CO2/km. 

b) niskoemisyjny pojazd ciężki liczy 

się do 2 pojazdów w zależności od jego 

indywidualnych poziomów emisji CO2 

oraz wartości granicznej emisji na 

poziomie 35 % poniżej wartości 

referencyjnej każdej podgrupy pojazdów, 

wyliczonej od podstawy na 2019 r. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Poprawka  82 

Christofer Fjellner 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

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 5 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wskaźnik emisji zerowej i niskiej 

zmniejsza średni indywidualny poziom 

emisji producenta maksymalnie o 3 %. 

Wkład bezemisyjnych pojazdów ciężkich 

należących do kategorii, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 akapit drugi, do tego 

wskaźnika zmniejsza średni indywidualny 

poziom emisji producenta maksymalnie 

o 1,5 %. 

3. Wskaźnik emisji zerowej i niskiej 

zmniejsza średni indywidualny poziom 

emisji producenta maksymalnie o 3 %. 

Wkład bezemisyjnych pojazdów ciężkich 

należących do kategorii, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 akapit drugi, do tego wskaźnika 

zmniejsza średni indywidualny poziom 

emisji producenta maksymalnie o 5 % od 

2030 roku. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Poprawka  83 

Christofer Fjellner 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

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 3 – akapit 1 – litera n a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 na)  Współczynnik korygujący CO2 jest 

równy udziałowi paliwa ze źródeł 

odnawialnych sprzedawanego na stacjach 

paliw, który ma być poświadczany na 

szczeblu Unii. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Poprawka  84 

Christofer Fjellner 

w imieniu grupy PPE 

John Procter 

w imieniu grupy ECR 

 

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 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Począwszy od 2020 r. i w każdym 

kolejnym roku kalendarzowym Komisja – 

w drodze aktów wykonawczych, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 – ustala dla każdego 

producenta średni indywidualny poziom 

emisji CO2 w g/tkm dla poprzedniego roku 

kalendarzowego, biorąc pod uwagę 

następujące elementy: 

1. Począwszy od 2020 r. i w każdym 

kolejnym roku kalendarzowym Komisja – 

w drodze aktów wykonawczych, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 – ustala 

dla każdego producenta średni 

indywidualny poziom emisji CO2 w 

g/tkm dla poprzedniego roku 

kalendarzowego, biorąc pod uwagę 

następujące elementy: 

a) dane przekazywane zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2018/… 

[monitoring & reporting HDV] 

w odniesieniu do nowych pojazdów 

ciężkich producenta zarejestrowanych 

w danym roku, z wyłączeniem pojazdów 

specjalistycznych; 

a) dane przekazywane zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) 2018/… 

[monitoring & reporting HDV] w 

odniesieniu do nowych pojazdów 

ciężkich producenta zarejestrowanych w 

danym roku, z wyłączeniem pojazdów 

specjalistycznych, chyba że są to 

pojazdy niskoemisyjne lub bezemisyjne; 

b) wskaźnik emisji zerowej i niskiej 

określony zgodnie z art. 5.  

b) wskaźnik emisji zerowej i niskiej 

określony zgodnie z art. 5; 

 ba) zastosowanie współczynnika 

korygującego CO2, określonego 

zgodnie z ppkt 2.1a załącznika I. 

Or. en 

 

 


