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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Transport drogowy w miastach a zmiany klimatyczne

Zmiany klimatu dotykają codziennie każdego Europejczyka. UE zgodziła się do 2020 r. 
ograniczyć o 20% emisje gazów cieplarnianych, zwiększyć o 20% swą energooszczędność 
oraz osiągnąć przynajmniej 20% wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym 
wykorzystaniu energii.

Sektor transportu drogowego w UE odpowiedzialny jest za 26% końcowego zużycia energii 
oraz 24% emisji CO2. Na transport miejski przypada 40 % emisji CO2 wytwarzanych przez 
transport drogowy oraz do 70 % innych zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Choć 
transport jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu, stwarza on również 
koszty dla społeczeństwa.

Zawartość wniosku

Nowy wniosek zastępuje pierwotny wniosek Komisji, odrzucony przez Parlament na etapie 
zapoznania się z nim w komisji parlamentarnej w 2006 r.1 Nowy wniosek opiera się na nowej 
technologicznej koncepcji, która zdaniem Komisji Europejskiej, jest neutralna. Budzące 
kontrowersje postanowienie mające na celu zapewnienie, że organy publiczne nabędą pewien 
kontyngent ekologicznie czystych pojazdów, tj. przynajmniej 25% parku, został usunięty z 
tekstu wniosku.

Komisja wprowadza zharmonizowaną i przeliczalną metodykę zamówień publicznych w 
zakresie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu publicznego.
Koszty operacyjne zużycia energii podczas cyklu użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń zostają uznane za kryteria udzielenia zamówień publicznych przez organy 
publiczne na pojazdy w transporcie drogowym. Cykl użytkowania pojazdu określony jest 
zgodnie ze specyfikacją techniczną, a w przypadku jej braku, Komisja określa przebieg 
pojazdów w transporcie drogowym.

„Ekologiczne” kryteria udzielania zamówień początkowo można włączać na zasadzie 
dobrowolnej, zaś nie później niż od 2012 staną się one obowiązkowe.

Wniosek ma na celu przyczynić się do obniżenia kosztów ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów poprzez stworzenie masy krytycznej rynku pojazdów 
ekologicznie czystych. Obowiązująca legislacja (tzw. normy EURO emisji spalin pojazdów) 
może być wykorzystana w doborze kryteriów udzielania zamówień.

Obowiązkowe zastosowanie kryteriów udzielania zamówień na ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy nie wyklucza możliwości uwzględnienia przez organy publiczne 
innych istotnych kryteriów, a także pozwala na wyposażenie pojazdów w zaawansowane 
ekologiczne rozwiązania i parametry.

                                               
1 Komisja Transportu i Turystyki odrzuciła projekt opinii, w związku z czym nie przedstawiała Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności żadnej opinii. Ta ostatnia zaś 
odrzuciła sam wniosek.
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Chociaż nowy wniosek nie zawiera pełnej oceny skutków, Komisja szacuje wartość pojazdów 
nabywanych przez organy publiczne w drodze zamówień na 16% PKB UE (około 1 500 mld 
euro), z całkowitą liczbą pojazdów sięgającą 110 000 samochodów osobowych, 110 000 
lekkich pojazdów dostawczych, 35 000 samochodów ciężarowych i 17 000 autobusów.

Propozycje sprawozdawczyni

Proponowana metodyka zmierza do tego, by stać się użytecznym narzędziem dla krajowych, 
regionalnych i lokalnych organów, wspierającym je w podejmowaniu jak najrozsądniejszych 
decyzji w zakresie transportu miejskiego i przy poszanowaniu środowiska naturalnego.
Ekologicznie czystsze i „inteligentne” pojazdy są obecnie droższe. W przypadku zamówień 
publicznych na ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy zamawiający powinni brać 
pod uwagę kryteria kosztów minimalnych, jak również kryteria „ekologiczności”.

Sprawozdawczyni uważa, że cel dyrektywy zostanie osiągnięty, jeśli weźmie się pod uwagę 
następujące warunki:
 W celu promocji ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów państwa 

członkowskie informują wszystkie krajowe, regionalne lub lokalne instytucje i jednostki 
zamawiające w rozumieniu dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE o „ekologicznych” 
kryteriach zakupu takich pojazdów przez podmioty gospodarcze na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu publicznego. Jednostka zamawiająca może zażądać 
przeprowadzenia testów w przypadku specyficznych warunków drogowych lub 
ładowności.

 Państwa członkowskie wymieniają informacje związane z proekologicznymi 
zamówieniami publicznymi oraz ich finansowaniem. Informacje te powinny 
obejmować: fundusze strukturalne, fundusz spójności, JESSICA, siódmy ramowy 
program badawczy, wsparcie publiczne i wspólnotowe, krajowe lub europejskie 
dofinansowania i pożyczek, ale nie tylko. Państwa członkowskie mogą lepiej korzystać 
z europejskich instrumentów finansowych, by poprawić transport miejski i jakość 
powietrza na obszarach miejskich.

 Należy zachęcać do konkurencyjności cenowej, tak by różnica w cenach ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów, a pojazdów tradycyjnych nie paraliżowała 
rynku proekologicznych pojazdów.

 Komisja powinna przygotować wspólną europejską stronę internetową i bazę danych 
zawierającą całą stosowaną legislację oraz wszystkie zamówienia publiczne 
propagujące ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy transportu drogowego oraz 
stosowane instrumenty finansowe.

 Lokalne, regionalne i krajowe organy powinny posługiwać się wspólną europejską 
etykietą na oznaczenie pojazdów nabytych w drodze proekologicznego zamówienia.

 Państwa członkowskie i Komisja podejmują konieczne kroki w celu rozpatrywania 
transportu na obszarach miejskich i promowania czystych ekologicznie i 
energooszczędnych w ramach strategicznego monitorowanie i śródokresowej oceny 
krajowych strategicznych ram odniesienia oraz krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych, określonych w rozporządzeniu 1083/2006. Nadal należy wspierać 
europejskie programy CIVITAS oraz „Inteligentna energia”.
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POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie informują 
krajowe, regionalne i lokalne instytucje i 
podmioty zamawiające, które świadczą 
publiczne usługi transportu pasażerskiego 
na podstawie koncesji, zezwolenia lub 
autoryzacji organu publicznego, o 
przepisach odnoszących się do udzielania 
zamówień publicznych na ekologicznie 
czyste i energooszczędne pojazdy w 
transporcie drogowym.

Uzasadnienie

Ważne jest dostarczenie istotnych informacji organom zamawiającym, aby w lepszy sposób 
przygotowywano nabycie takich pojazdów, ze względu na to, że „ekologiczne” kryteria 
udzielenia zamówienia będą nowymi w stosunku do przepisów dyrektyw 2004/417 oraz 
2004/418 dla organów zamawiających.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy początkowo 
mają wyższą cenę zakupu niż pojazdy 
konwencjonalne. Stworzenie 
wystarczającego popytu na takie pojazdy 
powinno zapewnić, by korzyści skali 
mogły doprowadzić do obniżenia kosztów.

(11) Ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy początkowo 
mają wyższą cenę zakupu niż pojazdy 
konwencjonalne. Stworzenie 
wystarczającego popytu na takie pojazdy 
powinno zapewnić, by korzyści skali 
mogły doprowadzić do obniżenia kosztów.
Należy zachęcać przedsiębiorstwa do 
propagowania konkurencyjnych cen, tak 
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by różnica w cenach ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów, a cenach 
pojazdów tradycyjnych nie stanowiła 
ograniczenia dla rynku pojazdów 
proekologicznych.

Uzasadnienie

Aby skorzystać z ekonomii skali, wymagany jest również wkład przemysłu w przyczynienie się 
do konkurencyjności cenowej pojazdów ekologicznych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy początkowo 
mają wyższą cenę zakupu niż pojazdy 
konwencjonalne. Stworzenie 
wystarczającego popytu na takie pojazdy 
powinno zapewnić, by korzyści skali 
mogły doprowadzić do obniżenia kosztów.

(11) Ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy początkowo 
mają wyższą cenę zakupu niż pojazdy 
konwencjonalne. Stworzenie 
wystarczającego popytu na takie pojazdy 
powinno zapewnić, by korzyści skali 
mogły doprowadzić do obniżenia kosztów, 
oraz zagwarantować wprowadzenie 
infrastruktury koniecznej do dostarczania 
wszystkich rodzajów paliw, o których 
mowa w załączniku.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Kryteria przyznawania udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zużycia 
energii i ekologicznym powinny być 
kilkoma pośród kryteriów udzielania 
zamówień, które mają być brane pod 
uwagę przez instytucje lub podmioty 
zamawiające, kiedy wzywane są one do 
podejmowania decyzji na temat zamówień 
dotyczących niepowodujących 



AD\726192PL.doc 7/19 PE404.574v03-00

PL

zanieczyszczeń i energooszczędnych 
pojazdów stosowanych w transporcie 
drogowym.

Uzasadnienie

Dyrektywa nie dostarcza wyczerpującego spisu kryteriów, które mogą być stosowane przez 
lokalne instytucje lub podmioty podczas działań związanych z zamówieniami publicznymi na
ekologicznie czyste oraz energooszczędne pojazdy do stosowania w transporcie drogowym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W ramach przepisów 
wspólnotowych dozwolona winna być 
pomoc państwowa w zakresie udzielania 
zamówień publicznych na pojazdy 
w transporcie drogowym, w tym 
wyposażanie homologowanych pojazdów 
w silniki oraz części zamienne. Taka 
pomoc państwowa może być uzasadniona 
w świetle ogólnego interesu Wspólnoty, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
zrównoważonej mobilności transportowej 
w mieście.

Uzasadnienie

Pomoc państwa w zakresie udzielania zamówień publicznych na pojazdy przeznaczone do 
transportu drogowego winna być zgodna z zasadami WE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Podczas przeprowadzania 
strategicznego monitoringu i przeglądu 
śródokresowego krajowych strategicznych 
ram odniesienia oraz krajowych i 
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regionalnych programów operacyjnych, 
jak określono w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1260/19991 państwa członkowskie i 
Komisja powinny uwzględniać 
kwalifikowalność transportu na obszarach 
miejskich do wsparcia finansowego i 
propagowania ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów w 
transporcie miejskim. Biorąc pod uwagę 
wyniki osiągnięte w programach 
CIVITAS i Inteligentna energia - Europa 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
kontynuować wspieranie tych inicjatyw.
___________
1 Dz.U. L 210, z 31.7.2006, str. 25.

Uzasadnienie

Dyskusje nad zieloną księgą w sprawie transportu miejskiego trwały do 15 marca br., a wiele 
państw członkowskich nie uwzględniło tych kwestii w swoich obecnych krajowych 
programach operacyjnych. Należy wspierać i kontynuować istniejące już dobre inicjatywy, za 
sprawą których lokalne i centralne organy uzyskują informację i przeszkolenie.  

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 

W celu promocji ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 
i zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy 
w transporcie drogowym, w tym 
wyposażanie takich pojazdów w silniki 
oraz części zamienne, przez instytucje lub 
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jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

Uzasadnienie

Zakres zastosowania niniejszej dyrektywy powinien obejmować wyposażanie 
homologowanych pojazdów transportu drogowego w silniki oraz części zamienne.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa ta nie ma zastosowania do 
wyposażania w silniki oraz części 
zamienne pojazdów w transporcie 
drogowym, których całkowity przebieg 
podczas cyklu użytkowania nie 
przekroczył 75 %.

Uzasadnienie

Dyrektywa winna obejmować homologowane pojazdy przeznaczone do transportu drogowego 
o kategorii M i N włącznie z pojazdami wyposażanymi w silniki i części zamienne. Celem 
promowania zastępowania starego bądź powodującego zanieczyszczenia parku 
samochodowego oraz innowacji, a także zapewnienia korzyści wynikających 
z zaproponowanych środków, silniki oraz części zamienne powinny być stosowane w tych 
pojazdach, których całkowity przebieg podczas cyklu użytkowania nie przekroczył 75%.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla odpowiednich 
przepisów prawa, w szczególności 
prawodawstwa wspólnotowego 
dotyczącego pomocy państwowej oraz 
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rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. dotyczącego usług 
publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylającego 
rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/701, państwa 
członkowskie mogą promować udzielanie 
zamówień na ekologicznie czyste 
i energooszczędne pojazdy w transporcie 
drogowym oraz zakupy takich pojazdów, 
włączając w to wyposażanie w silniki 
i części zamienne takich pojazdów, 
których całkowity przebieg podczas cyklu 
użytkowania nie przekroczył 75 %.
___________

1 Dz.U. L 291, z 9.11.2007, str. 25.

Uzasadnienie

Pomoc państwa w zakresie udzielania zamówień publicznych na pojazdy przeznaczone do 
transportu drogowego winna być zgodna z zasadami WE.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicje

Dla celów ninijeszej dyrektywy „pojazd 
transportu drogowego” oznacza pojazdy 
kategorii M i N zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 2007/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
wrzesnia 2007 r. ustanawiającą ramy dla 
homologacji pojazdów silnikowych i ich 
przyczep oraz układów, części i 
oddzielnych zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów 
(„dyrektywa ramowa”) oraz takie pojazdy, 
które wyposażane są w silniki i części 
zamienne, których całkowity przebieg 



AD\726192PL.doc 11/19 PE404.574v03-00

PL

podczas cyklu użytkowania nie 
przekroczył 75%.
_________
1 Dz.U. L 263, z 9.10.2007, str. 1.

Uzasadnienie

Dyrektywa winna obejmować homologowane pojazdy przeznaczone do transportu drogowego 
o kategorii M i N włącznie z pojazdami wyposażanymi w silniki i części zamienne. Celem 
promowania zastępowania starego bądź powodującego zanieczyszczenia parku 
samochodowego oraz innowacji, a także zapewnienia korzyści wynikających 
z zaproponowanych środków, silniki oraz części zamienne powinny być stosowane w tych 
pojazdach, których całkowity przebieg podczas cyklu użytkowania nie przekroczył 75%.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od daty, o której mowa w 
art. 7 ust. 1, instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE stosowały 
metodykę określoną w art. 3 przy 
wprowadzaniu kosztów operacyjnych 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń jako 
kryteriów udzielenia zamówień 
publicznych na pojazdy w transporcie 
drogowym.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od daty, o której mowa 
w art. 7 ust. 1, instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE stosowały 
metodykę określoną w art. 3 przy 
wprowadzaniu kosztów operacyjnych 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń jako 
jednych z kryteriów udzielenia zamówień 
publicznych na pojazdy w transporcie 
drogowym.

Uzasadnienie

Kryterium obliczania kosztów zużycia energii oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń winno być 
kryterium fakultatywnym umożliwiającym nabywcom wybór oferty jednocześnie 
przestrzegającej zasad ochrony środowiska i najbardziej korzystnej pod względem 
ekonomicznym.

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2012 r. 
wszystkie zamówienia publiczne na 
pojazdy w transporcie drogowym 
udzielane przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE włączały 
koszty operacyjne zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteria udzielenia 
zamówień publicznych, zgodnie z 
metodyką określoną w art. 3.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2012 r. 
wszystkie zamówienia publiczne na 
pojazdy w transporcie drogowym 
udzielane przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE włączały 
koszty operacyjne zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisje CO2 
i zanieczyszczeń w różne kryteria 
udzielenia zamówień publicznych, zgodnie 
z metodyką określoną w art. 3.

Uzasadnienie

Kryterium obliczania kosztów zużycia energii oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń winno być 
kryterium fakultatywnym umożliwiającym nabywcom wybór oferty jednocześnie 
przestrzegającej zasad ochrony środowiska i najbardziej korzystnej pod względem 
ekonomicznym.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2012 r. 
wszystkie zakupy pojazdów w celu 
świadczenia publicznych usług transportu 
pasażerskiego na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego włączały koszty operacyjne 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisje CO2 i zanieczyszczeń jako 
kryteria zgodnie z metodyką określoną w 
art. 3.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2012 r. 
wszystkie zakupy pojazdów w celu 
świadczenia publicznych usług transportu 
pasażerskiego na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego włączały koszty operacyjne 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisje CO2 i zanieczyszczeń jako 
część różnych kryteriów zgodnie z 
metodyką określoną w art. 3.

Uzasadnienie

Kryterium obliczania kosztów zużycia energii oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń winno być 
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kryterium fakultatywnym umożliwiającym nabywcom wybór oferty jednocześnie 
przestrzegającej zasad ochrony środowiska i najbardziej korzystnej pod względem 
ekonomicznym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu uzyskania lepszych efektów 
w dziedzinie ochrony środowiska państwa 
członkowskie mogą stosować surowsze 
kryteria udzielania zamówień 
w przypadku zamówień publicznych na 
pojazdy czyste i energooszczędne, 
wybierać możliwość składania zamówień 
na pojazdy zmodernizowane, czy też 
podejmować się modernizacji już 
posiadanych pojazdów wyposażając je na 
przykład w filtry pyłowe lub systemy 
„trybu uśpienia” bądź dostosowania 
silników do paliw powodujących mniejsze 
zanieczyszczenia.

Uzasadnienie

Konsekwencja zasady pomocniczości. Poprawka ta zawiera rozwinięcie punktu 16 wniosku 
dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Lokalne, regionalne i krajowe organy, 
które nabywają ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy za co najmniej 
30% swych rocznych środków na zakup 
pojazdów, mogą posługiwać się etykietą 
„ekologicznie czysty i energooszczędny 
transport drogowy na obszarach 
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miejskich”. Komisja ustanawia jednolity 
wzór takiej etykiety. 

Uzasadnienie

Ważne jest zmotywowanie organów zamawiających do promowania ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Od dnia 1 stycznia 2013 r. używanie 
etykiety z napisem „ekologicznie czysty 
i energooszczędny miejski transport 
drogowy” jest zastrzeżony w dla takich 
instytucji lub podmiotów zamawiających, 
których ekologiczne zamówienia stanowią 
100 % rocznych zamówień na pojazdy 
publicznego transportu drogowego.

Uzasadnienie

Celem promowania czystego i energooszczędnego miejskiego transportu drogowego, zielona 
etykieta powinna od dnia 1 stycznia 2013 r. być stosowana jedynie w odniesieniu do instytucji 
i podmiotów zamawiających, których ekologiczne zamówienia stanowią 100% ich rocznych 
zamówień na pojazdy miejskiego transportu drogowego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zużycie paliwa, emisje CO2 i 
zanieczyszczeń na kilometr związane z 
eksploatacją pojazdu opierają się na 
znormalizowanych procedurach testowych 
UE w odniesieniu do pojazdów, dla 
których w przepisach UE dotyczących 
homologacji typu zostały ustalone takie 
procedury testowe. W odniesieniu do 

2. Zużycie paliwa, emisje CO2 i 
zanieczyszczeń na kilometr związane z 
eksploatacją pojazdu opierają się na 
znormalizowanych procedurach testowych 
UE w odniesieniu do pojazdów, dla 
których w przepisach UE dotyczących 
homologacji typu zostały ustalone takie 
procedury testowe. W odniesieniu do 
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pojazdów nie objętych znormalizowanymi 
procedurami testowymi UE, zapewnia się 
porównywalność między różnymi ofertami 
poprzez wykorzystanie powszechnie 
uznanych procedur testowych, wyników 
testów przeprowadzonych dla 
odpowiednich organów lub, wobec ich 
braku, informacji dostarczonych przez 
producenta.

pojazdów nie objętych znormalizowanymi 
procedurami testowymi UE, zapewnia się 
porównywalność między różnymi ofertami 
poprzez wykorzystanie powszechnie 
uznanych procedur testowych, wyników 
testów przeprowadzonych dla 
odpowiednich organów lub, wobec ich 
braku, informacji dostarczonych przez 
producenta. Instytucja lub organ 
zamawiający może zażądać wyników 
testów przeprowadzonych w szczególnych 
warunkach drogowych w odpowiedniej 
gminie miejskiej z uwzględnieniem 
ładowności.

Uzasadnienie

Wyniki testów mogłyby nie brać pod uwagę ładowności ani warunków drogowych, w jakich 
poruszają się odpowiednie organy zamawiające. Celem właściwego porównania ofert, ograny 
zamawiające mogą zażądać wyników testów przeprowadzonych w szczególnych warunkach 
drogowych w odpowiedniej gminie miejskiej z uwzględnieniem ładowności.  

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Dostarczanie paliw

Państwa członkowskie dopilnują, aby 
stworzono infrastrukturę konieczną do 
dostarczania wszystkich rodzajów paliw, o 
których mowa w załączniku.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
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Znormalizowane procedury testowe
Komisja przyjmuje środki wykonawcze w 
celu znormalizowania procedur testowych 
dla pojazdów nieobjętych 
znormalizowanymi procedurami 
testowymi UE, o których mowa w art. 3 
ust. 2. Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Uzasadnienie

Wobec braku znormalizowanych procedur testowych UE dla niektórych pojazdów, Komisja 
winna ułatwić osiągnięcie celów oraz wdrożenie środków określonych na mocy niniejszej 
dyrektywy. Nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą będzie wykorzystana do 
przyjęcia środków wykonawczych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b
Środki towarzyszące

Instytucje publiczne mogą zachęcać do 
ulepszenia zarządzania ruchem miejskim 
poprzez specyficzne elementy 
infrastruktury, mające na celu 
podniesienie wydajności w transporcie 
publicznym.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest objęcie środkami towarzyszącymi warunki konieczne do wdrożenia 
pewnych środków lub wprowadzania elementów infrastruktury związanych z niniejszą 
dyrektywą, takich jak specjalne ścieżki w ruchu drogowym, sygnalizacja.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a 
Rozpowszechnianie informacji i ich 

wymiana 
1. Państwa członkowskie informują 
krajowe, regionalne i lokalne instytucje 
oraz podmioty zamawiające, które 
świadczą publiczne usługi transportu 
pasażerskiego na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego, o przepisach niniejszej 
dyrektywy, jak również krajowych 
przepisach dotyczących transpozycji 
przepisów, udzielając im jednocześnie 
wszelkiego wsparcia oraz informacji 
wymaganych w odniesieniu do systemów 
finansowania wspólnotowego mających 
zastosowanie do rynków, o których mowa 
w niniejszej dyrektywie.
2. Komisja zachęca do rozpowszechniania 
najlepszych praktyk w odniesieniu do 
opracowania linii polityki w zakresie 
usług ekologicznie czystego i 
energooszczędnego transportu 
publicznego, tworząc europejską stronę 
internetową, w perspektywie stopniowego 
stosowania ujednoliconych na poziomie 
wspólnotowym kryteriów z zakresu 
nabywania pojazdów przez podmioty, 
o których mowa w niniejszej dyrektywie.
Komisja umieszcza na stronie 
internetowej wszystkie istotne informacje 
dotyczące dostępnych instrumentów 
finansowych w każdym z państw 
członkowksich dla transportu na 
obszarach miejskich oraz propagowania 
ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów w ruchu drogowym.
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Uzasadnienie

Ważne jest dostarczenie istotnych informacji organom zamawiającym, aby w lepszy sposób 
przygotowywano nabycie takich pojazdów, ze względu na to, że „ekologiczne” kryteria 
udzielenia zamówienia będą nowymi w stosunku do przepisów dyrektyw 2004/417 oraz 
2004/418 dla organów zamawiających.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Wykorzystanie instrumentów finansowych 

WE
1. Podczas przeprowadzania 
strategicznego monitoringu i przeglądu 
śródokresowego krajowych strategicznych 
ram odniesienia oraz krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych, 
jak określono w rozporządzeniu 
1083/2006, państwa członkowskie i 
Komisja uwzględniają kwalifikowalność 
transportu na obszarach miejskich oraz 
propagowanie ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów w 
transporcie miejskim.
2. Państwa członkowskie i Komisja będą 
kontynuować wspieranie inicjatyw w 
zakresie transportu na obszarach 
miejskich, jak programy CIVITAS i 
„Inteligentna energia - Europa”.

Uzasadnienie

Śródokresowy przegląd krajowych programów operacyjnych mógłby ułatwić propagowanie 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów poprzez lepsze wykorzystanie różnych 
dostępnych instrumentów finansowych na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.
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