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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pomimo licznych wysiłków podejmowanych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wiele miast europejskich nadal boryka się 
z problemem niskiej jakości powietrza. Transport drogowy, na który przypada 26% 
całkowitego zużycia energii i 24% ogólnej emisji CO2, stanowi główny sektor, gdzie należy 
ograniczać emisję zanieczyszczeń i zużycie energii. Istnieją znaczne możliwości ograniczania 
emisji zanieczyszczeń z pojazdów, jednak obecnie technologie te są zbyt kosztowne.

W swoim wniosku Komisja proponuje stworzenie rynku czyściejszych ekologicznie i bardziej 
energooszczędnych pojazdów poprzez zobowiązanie organów publicznych do przeznaczenia 
przynajmniej 25% rocznych środków na zakup pojazdów ciężkich na nabycie pojazdów 
czystych ekologicznie (tzn. spełniających normę pojazdu bardziej przyjaznego dla środowiska 
– EEV). Oznacza to zakup lub leasing przynajmniej 4000 ekologicznych autobusów i 8000 
ekologicznych ciężarówek rocznie.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji. Europejski przemysł 
motoryzacyjny prowadzi produkcję na skalę masową, a rządy mogą odegrać pożyteczną rolę 
„klientów pilotażowych”, tworząc w ten sposób rynki o dostatecznej wielkości, z potencjałem 
gospodarczym na odpowiednią skalę. Działanie to mogłoby także podnieść rangę 
ekologicznie czystych pojazdów i zwiększyć zapotrzebowanie na nie wśród firm i ogółu 
społeczeństwa. Potrzebne jest działanie na szczeblu europejskim, ponieważ przedsięwzięcia 
na poziomie krajowym stwarzają groźbę fragmentaryzacji rynku i mogą doprowadzić do 
produkcji różnych pojazdów w bardzo małych seriach zgodnie z krajowymi wymogami.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że obrany cel 25% stanowi dobry i możliwy do 
osiągnięcia kompromis między poprawą jakości powietrza i rozwojem rynku z jednej strony 
a możliwym do poniesienia dodatkowym kosztem inwestycji i dostępnością na rynku 
masowym z drugiej. Również decyzja Komisji, aby w początkowym okresie wnioskiem objąć 
rynek pojazdów ciężkich (w tym autobusy i większość pojazdów użytkowych, takich jak 
śmieciarki), gdzie poziom zamówień publicznych jest stosunkowo wysoki (ok. 1/3) wydaje 
się sprawozdawcy dobrym wyborem. Sprawozdawca popiera ponadto zawarty we wniosku 
wybór podejścia niefaworyzującego żadnej technologii, a opartego jedynie na kryteriach 
wydajności. Takie podejście zachęca do wprowadzania innowacji i rozwiązań rynkowych 
oraz gwarantuje elastyczność niezbędną do tego, aby przemysł mógł się przystosować do 
postępu technicznego i gospodarczego. Sprawozdawca ubolewa jednak, że nie wprowadzono 
żadnej normy ekologicznej dla racjonalizacji zużycia energii.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4a (nowy)

(4a) Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. 
dotycząca wspierania użycia w transporcie 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych1

wyznacza dwa narodowe cele wskaźnikowe 
– biopaliwa mają stanowić 2% rynku w 
roku 2005 i 5,75% w roku 2010.
1 Dz.U. L 123 z 17.5.2003, str. 42.

Uzasadnienie

Należy odwołać się do aktów prawnych już promujących zastosowanie czystych ekologicznie 
paliw w transporcie.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne Norma 
dla pojazdów bardziej przyjaznych dla 
środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów 
prawa Państw Członkowskich dotyczących 
środków, jakie należy podjąć w celu 
zwalczania emisji zanieczyszczeń w postaci 
gazowej, a szczególnie w postaci zawiesiny 
cząstek stałych z silników wysokoprężnych 
przeznaczonych do użycia w pojazdach oraz 
emisji gazowych zanieczyszczeń z silników 
z wymuszonym zapłonem zasilanych gazem 
ziemnym lub gazem płynnym 
przeznaczonych do użycia w pojazdach o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
t. Obecnie norma ta wydaje się być 
najwłaściwsza jako podstawa definicji 
pojazdów ekologicznie czystych 
zastosowanej w niniejszej dyrektywie.

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne Norma 
dla pojazdów bardziej przyjaznych dla 
środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów 
prawa państw członkowskich dotyczących 
środków, jakie należy podjąć w celu 
zwalczania emisji zanieczyszczeń w postaci 
gazowej, a szczególnie w postaci zawiesiny 
cząstek stałych z silników wysokoprężnych 
przeznaczonych do użycia w pojazdach oraz 
emisji gazowych zanieczyszczeń z silników 
z wymuszonym zapłonem zasilanych gazem 
ziemnym lub gazem płynnym 
przeznaczonych do użycia w pojazdach o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
t. Obecnie norma ta wydaje się być 
najwłaściwsza jako podstawa definicji 
pojazdów ekologicznie czystych 
zastosowanej w niniejszej dyrektywie.
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Należy jednak zapewnić możliwość zmiany 
tej definicji w sposób uwzględniający postęp 
techniczny.

Należy jednak zapewnić możliwość zmiany 
tej definicji w sposób uwzględniający postęp 
techniczny oraz normy racjonalizacji 
zużycia energii.

Uzasadnienie

W obecnej definicji pojazdu bardziej przyjaznego dla środowiska (EEV) brakuje przepisów 
dotyczących racjonalizacji zużycia energii. Jednak jednym z celów niniejszej dyrektywy jest 
zmniejszenie całkowitego zużycia energii przez pojazdy w transporcie drogowym. Z tego 
powodu ewentualne poprawki wniesione do definicji EEV powinny uwzględniać również 
normy racjonalizacji zużycia energii.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9

(9) Pojazdy o niskim zużyciu paliwa lub 
wykorzystujące paliwa alternatywne, w tym 
biopaliwa, gaz ziemny, LPG, wodór oraz 
różne technologie m.in. wykorzystujące 
systemy napędu elektrycznego lub 
hybrydowego spalinowo-elektrycznego 
mogą przyczynić się do obniżenia emisji 
oraz zanieczyszczeń.

(9) Pojazdy o niskim zużyciu paliwa lub 
wykorzystujące paliwa alternatywne, w tym 
biopaliwa, gaz ziemny, LPG, wodór oraz 
różne technologie m.in. wykorzystujące 
systemy napędu elektrycznego lub 
hybrydowego spalinowo-elektrycznego 
mogą przyczynić się do obniżenia emisji 
oraz zanieczyszczeń i do poprawy jakości 
powietrza na obszarach miejskich.

Uzasadnienie

Dyrektywa nie porusza sprawy jakości powietrza na obszarach miejskich, a jest to problem, 
w którego rozwiązaniu może pomóc czysty ekologicznie transport.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9a (nowy)

(9a) Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 1998 r. dotycząca jakości 
benzyny i oleju napędowego1 (dyrektywa 
o jakości paliw) określa dokładne 
specyfikacje dla benzyny i oleju 
napędowego, tym samym w sposób 
niezamierzony nakłada ograniczenia na 
szersze zastosowanie biopaliw; z tego 
powodu powinna zostać zmieniona.
1 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. Dyrektywa 
zmieniona rozporządzeniem (WE) Nr 1882/2003 
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(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Uzasadnienie

Dyrektywa o jakości paliw określa specyfikacje dla benzyny i oleju napędowego z uwagi na 
środowisko i zdrowie, np. ogranicza zawartość etanolu, eteru i innych natleniaczy w benzynie.
Ogranicza również ciśnienie pary w benzynie. Norma EN590 wprowadza dalsze ograniczenia 
z powodów technicznych i określa, że olej napędowy nie może zawierać więcej niż 5% 
biooleju w objętości. Powyższe limity ilościowe ograniczają możliwość szerszego 
zastosowania biopaliw i z tego powodu powinny zostać zmienione.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 10

(10) Nakaz nabywania ekologicznie 
czystych pojazdów powinien przyczynić się 
do zmniejszenia zanieczyszczenia i zużycia 
energii i korzystnie wpłynąć na szybsze 
wprowadzenie na rynek tych technologii 
pojazdów.

(10) Nakaz nabywania ekologicznie 
czystych pojazdów powinien przyczynić się 
do zmniejszenia zanieczyszczenia i zużycia 
energii i korzystnie wpłynąć na szybsze 
wprowadzenie na rynek tych technologii 
pojazdów. Aby zagwarantować 
bezpieczeństwo dostaw energii 
i korzystniejszy wpływ na środowisko 
naturalne, pożądane byłoby, aby państwa 
członkowskie położyły nacisk na publiczne 
zamówienia ekologicznie czystych pojazdów 
wykorzystujących paliwa i technologie 
alternatywne, szczególnie biopaliwa, wodór, 
napęd elektryczny lub hybrydowy 
spalinowo-elektryczny.

Uzasadnienie

Nawet jeśli dyrektywa nie faworyzuje żadnej technologii, ważne jest, aby państwa 
członkowskie położyły nacisk na promocję alternatywnych paliw i technologii.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 10a (nowy)

(10a) Jednocześnie rozwój nowych 
technologii pojazdów i paliw 
alternatywnych powinien być wspierany 
przez Wspólnotę i krajowe instrumenty 
badawczo-rozwojowe, a także poprzez 
wykorzystanie funduszy strukturalnych.
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Uzasadnienie

Tworzeniu rynku poprzez zwiększanie popytu muszą towarzyszyć środki wspierające badania 
naukowe, innowacje techniczne i ich wprowadzanie na rynek. Wymaga to finansowania ze 
środków publicznych, zarówno na poziomie krajowym jak i UE. Można by lepiej wykorzystać 
w tym zakresie skierowanie w ostatnim czasie funduszy strukturalnych na innowacje.

Poprawka 7
Artykuł 4 ustęp 1

1. Definicję ekologicznie czystego pojazdu 
podaną w art. 2 lit. b) można dostosowywać 
do postępu technicznego zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 6 ust. 2.

1. Definicję ekologicznie czystego pojazdu 
podaną w art. 2 lit. b) można dostosowywać 
do postępu technicznego zgodnie z 
procedurą przedstawioną w art. 5 ust. 2.

Uzasadnienie

Poprawa błędu technicznego.

Poprawka 8
Artykuł 4 ustęp 2a (nowy)

2a. Komisja gwarantuje zainteresowanym 
stronom dostęp do właściwych informacji 
dotyczących wszelkich przewidzianych 
środków w odpowiednim czasie.

Uzasadnienie

W celu wykorzystania wiedzy i doświadczenia przemysłu i organizacji pozarządowych 
Komisja i komisja parlamentarna powinny dążyć do stałego dialogu, upowszechniania 
informacji i ciągłych konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Poprawka 9
Artykuł 6 ustęp 2 akapit drugi

Nie później niż trzy lata od daty określonej 
w art. 7 ust. 1, Komisja przygotowuje 
sprawozdanie o stosowaniu dyrektywy oraz 
działaniach podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie zmierzających do nabywania 
ekologicznie czystych pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 
t. Sprawozdanie dokona oceny efektów 
niniejszej dyrektywy, sprawozdań
składanych przez Państwa Członkowskie i 

Nie później niż dwa lata od daty określonej 
w art. 7 ust. 1, Komisja przygotowuje 
sprawozdanie o stosowaniu dyrektywy oraz 
działaniach podejmowanych przez państwa 
członkowskie zmierzających do nabywania 
ekologicznie czystych pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 
t. Sprawozdanie dokona oceny efektów 
niniejszej dyrektywy, sprawozdań 
składanych przez państwa członkowskie i 
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potrzeby dalszych działań oraz przedstawi 
wnioski, w razie potrzeby, w szczególności 
odnośnie do rozszerzenia obowiązku 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów 
na samochody osobowe i pojazdy dostawcze 
o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 
3,5 t.

potrzeby dalszych działań oraz przedstawi 
wnioski, w razie potrzeby, w szczególności 
odnośnie do rozszerzenia obowiązku 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów 
na samochody osobowe i pojazdy dostawcze 
o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 
3,5 t.

Uzasadnienie

Dla przemysłu motoryzacyjnego z jego długoterminowymi planami inwestycji i działań, 
sprawą największej wagi jest lepsza przewidywalność przyszłychprzepisów prawnych.
Przemysł potrzebuje czasu, aby dokonać dobrze zaplanowanych i przynoszących oszczędności 
inwestycji w dziedzinie rozwoju i produkcji. Takie było również jedno z głównych zaleceń 
grupy wysokiego szczebla ds. inicjatywy CARS21. Z tego powodu Komisja powinna w jak 
najkrótszym czasie ocenić potrzebę przyszłych działań.
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