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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca w zasadzie z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie promowania ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym, ponieważ może on stanowić okazję 
do promowania czystych i energooszczędnych produktów. Sprawozdawca uznaje, że 
niniejszy wniosek stanowi postęp w stosunku do poprzednich wniosków, a ze szczególnym 
zadowoleniem odnosi się do podejścia neutralnego pod względem technologii.

Sprawozdawca nie zgadza się jednak z propozycją Komisji odnośnie do obowiązkowego 
stosowania kryteriów oszczędności energii i ochrony środowiska przy udzielaniu zamówień 
publicznych. Uważa on, że ewentualne wprowadzenie obowiązkowych kryteriów przy 
udzielaniu zamówień publicznych, nawet jeżeli zamiar jest godny pochwały, nie jest zgodne z 
podstawowymi zasadami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i może 
stworzyć niepożądany precedens. Dlatego też proponuje, aby pozostawić instytucjom 
zamawiającym państw członkowskich wybór stosowania takich kryteriów, co nie stanie na 
przeszkodzie, aby wysłać silny sygnał do instytucji i organów zamawiających w celu 
zachęcenia ich do wprowadzenia kryteriów związanych z ochroną środowiska w zależności 
od rodzaju zamówienia.

Dla wyjaśnienia, sprawozdawca zwraca się również o wyraźne odniesienie do stosowanych 
progów finansowych z dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE dotyczących zamówień 
publicznych, ponieważ wniosek Komisji nie wymienia bezpośrednio minimalnych 
stosowanych progów, po przekroczeniu których mają zastosowanie te nowe zasady.

Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa 
sprawozdawca proponuje punkt preambuły mający na celu zachęcenie państw członkowskich 
do opracowania własnych tabel przedstawiających korelacje między dyrektywą a środkami 
transpozycji oraz podania ich do publicznej wiadomości.

Ponieważ wniosek dotyczy w szczególności sektora pojazdów użytkowych (np. specjalnych 
samochodów ciężarowych i autobusów przeznaczonych do wsparcia operacyjnego, 
konserwacji infrastruktury, maszyn czyszczących) sprawozdawca proponuje wyłączenie 
niektórych pojazdów z zakresu stosowania dyrektywy, ponieważ są one specjalnie 
zaprojektowane i wyposażone, w związku z czym ich zużycie energii różni się w stosunku do 
zużycia energii innych pojazdów.

Sprawozdawca podkreśla, że ocena wpływu tego wniosku jest niepełna w odniesieniu np. do 
spodziewanych kosztów, dowodów naukowych na poparcie związku między internalizacją
kosztów zewnętrznych a konkretnymi liczbami, a oprócz tego nie uwzględnia ona 
istniejących norm, takich jak normy EURO. Dlatego też zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie w terminie 2 lat oceny skutków tej dyrektywy oraz związanej z nią metody 
oraz uwzględnienie w tym kontekście np. wpływu paliw odnawialnych na klimat oraz zmian 
norm EURO (będących w przygotowaniu przepisów EURO VI).

Mając na uwadze napięty harmonogram przyjęcia niniejszej opinii, podyktowany 
harmonogramem właściwej komisji, sprawozdawca zastrzega sobie prawo do 
zaproponowania kolejnych poprawek w odniesieniu do tych punktów na późniejszym etapie 
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procedury.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 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 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Grupa wysokiego szczebla CARS 21 
Komisji i przemysłu w sprawozdaniu z 
dnia 12 grudnia 2005 r. poparła inicjatywę 
Komisji polegającą na przedstawieniu 
wniosku promującego czyste i 
energooszczędne pojazdy, pod warunkiem 
zastosowania podejścia neutralnego pod 
względem technologii, a opartego na 
wynikach.

(9) Grupa wysokiego szczebla CARS 21 
Komisji i przemysłu w sprawozdaniu z 
dnia 12 grudnia 2005 r. poparła inicjatywę 
Komisji polegającą na przedstawieniu 
wniosku promującego czyste i 
energooszczędne pojazdy, pod warunkiem 
zastosowania zintegrowanego podejścia 
neutralnego pod względem technologii, a 
opartego na wynikach i uwzględniającego 
producentów pojazdów, dostawców ropy 
naftowej lub paliw, naprawiających, 
klientów lub kierowców oraz organy 
publiczne.

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 
doprowadziły do obniżenia kosztów oraz 
przestawienia gospodarki na 
wykorzystywanie energii ze źródeł
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odnawialnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Niniejsza dyrektywa stanowi 
odpowiedź na konieczność udzielenia 
dodatkowego wsparcia organom 
publicznym w postaci bodźców 
finansowych oraz zachęt związanych z 
informacjami i edukacją.

Uzasadnienie

Organom publicznym potrzebne jest dodatkowe wsparcie, finansowanie i inne zachęty na 
rzecz wprowadzania w życie preferowanych bardziej ekologicznych rozwiązań. Należy 
z wyprzedzeniem dostarczyć wytyczne, aby zaopatrzeniowcy mieli pełniejszy ogląd sytuacji 
w zakresie ogólnych osiągów, wydajności, dostępności i łatwości korzystania z rozważanych 
poszczególnych rodzajów pojazdów czy paliw. Pomogłoby to uniknąć marnotrawstwa 
ograniczonych zasobów i publicznych środków pieniężnych oraz pozwoliłoby kierownikom ds. 
zaopatrzenia na podejmowanie lepiej uzasadnionych wyborów w zakresie nowych technologii 
motoryzacyjnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Po spełnieniu wymogu 
uwzględnienia wpływu na oszczędność 
energii i ochronę środowiska poprzez 
ustalenie warunków technicznych, 
instytucje zamawiające, podmioty 
zamawiające i podmioty świadczące usługi 
mają prawo ustanowić warunki, których 
poziom oszczędności energii i ochrony 
środowiska będzie wyższy niż poziom 
określony w prawodawstwie UE, i będzie 
uwzględniać na przykład ewentualne 
przyszłe normy EURO.
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Uzasadnienie

W niniejszym wniosku brak jest spójności między istniejącymi przepisami a przepisami 
będącymi w przygotowaniu (EURO VI) np. w odniesieniu do definicji kilometrażu.
Zainteresowane organy powinny w związku z tym mieć możliwość uwzględnienia obecnych 
i przyszłych norm europejskich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązek stosowania omawianych 
kryteriów podczas udzielania zamówień 
na ekologicznie czyste i energooszczędne 
pojazdy nie wyklucza włączenia innych 
istotnych kryteriów udzielania zamówień.
Nie uniemożliwia również wybierania 
zmodernizowanych pojazdów, które 
zostały udoskonalone w celu bardziej 
ekologicznego funkcjonowania.

(16) Ustalone w dyrektywie kryteria 
związane z ochroną środowiska nie 
uniemożliwiają wybierania 
zmodernizowanych pojazdów, które 
zostały udoskonalone w celu bardziej 
ekologicznego funkcjonowania.

Uzasadnienie

Proponowane obowiązkowe stosowanie kryteriów związanych z ochroną środowiska nie jest 
zgodne z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych. Organy 
zamawiające powinny mieć możliwość wyboru kryteriów zamieszczanych w specyfikacji 
przetargowej i powinny nadal mieć prawo wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie lub 
o najniższej cenie, stosując zaproponowane kryteria związane z ochroną środowiska na 
zasadzie dobrowolności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Zgodnie z pkt. 34 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1, państwa 
członkowskie powinny sporządzić – na 
użytek własny i w interesie Wspólnoty –
tabele ilustrujące w miarę możliwości 
korelacje między niniejszą dyrektywą a 
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środkami transponującymi ją do prawa 
krajowego oraz podać je do publicznej 
wiadomości.
___________
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

Uzasadnienie

W celu uzyskania większej przejrzystości przy wdrażaniu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Należy dać pierwszeństwo pojazdom 
napędzanym paliwami alternatywnymi 
sprzyjającymi czystemu transportowi 
drogowemu oraz znacznej poprawie 
jakości powietrza. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zatem promować 
rozwój pojazdów silnikowych 
napędzanych wodorem.

Uzasadnienie

Należy wykorzystać tę okazję do promowania czystych rodzajów energii, jak np. wodór.
Musimy bezwarunkowo zachęcać do rozwoju tej technologii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Państwa członkowskie powinny 
angażować gminy miejskie i regiony w 
dalsze działania na rzecz wdrażania, 
dalszego rozwoju i oceny przepisów 
niniejszej dyrektywy.
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Uzasadnienie

Warunkiem lepszego wdrażania jest zaangażowanie na wszystkich szczeblach rządu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19d) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny skupić się na promowaniu 
wodoru jako paliwa przyszłości. Wodór to 
czysty sposób napędzania pojazdów, a jego 
użycie powinno przyczyniać się do 
stworzenia gospodarki wolnej od 
zanieczyszczeń, gdyż pojazdy napędzane 
wodorem nie wytwarzają zanieczyszczeń 
węglopochodnych ani nie wydalają z rury 
wydechowej gazów cieplarnianych.

Uzasadnienie

Należy wykorzystać tę okazję do promowania czystych rodzajów energii, jak np. wodór.
Musimy bezwarunkowo zachęcać do rozwoju tej technologii.

Poprawka 10

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 
jako kryteria zakupu takich pojazdów 
przez podmioty gospodarcze na podstawie 
umowy, koncesji, zezwolenia lub 

Aby promować ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy, niniejsza 
dyrektywa wymaga, aby instytucje i
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, jak 
również niektóre podmioty gospodarcze 
działające na podstawie umowy, koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego, przy zamawianiu pojazdów w 
transporcie drogowym dobrowolnie 
uwzględniały koszty operacyjne zużycia 
energii oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń 
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autoryzacji organu publicznego. podczas pełnego cyklu użytkowania.

Uzasadnienie

Proponowane obowiązkowe stosowanie kryteriów związanych z ochroną środowiska nie jest 
zgodne z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych. Organy 
zamawiające powinny mieć możliwość wyboru kryteriów zamieszczanych w specyfikacji 
przetargowej i powinny nadal mieć prawo wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie lub 
o najniższej cenie, stosując zaproponowane kryteria związane z ochroną środowiska na 
zasadzie dobrowolności.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Zamówienia publiczne sprzyjające 
ekologicznie czystym i energooszczędnym 

pojazdom

Zakres stosowania

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. Niniejsza dyrektywa odnosi się do 
następujących grup pojazdów do 
transportu drogowego:

(a) instytucje i podmioty zamawiające 
zobowiązane do stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych 
określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 
2004/18/WE, zgodnie z mającymi 
zastosowanie progami określonymi w 
wymienionych dyrektywach;
(b) podmioty gospodarcze, na wywiązanie 
się ze zobowiązań dotyczących usług 
publicznych w ramach umowy o 
świadczenie usług publicznych w 
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rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 ponad wartość progową 
określoną przez państwa członkowskie, 
nieprzekraczającą wartości progowych 
określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 
2004/18/WE.

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. W przypadkach gdy instytucje lub 
podmioty zamawiające w znaczeniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
podmioty realizujące zobowiązania w 
ramach umów o świadczenie usług 
publicznych w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 1370/2007 stosują koszty 
operacyjne zużycia energii podczas cyklu 
użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteria udzielenia 
zamówień publicznych na zakup pojazdów 
stosowanych w transporcie drogowym, 
mogą one stosować metodykę 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 kryteria zgodnie z 
metodyką określoną w art. 3.

Uzasadnienie

Należy ustanowić jasny związek między niniejszym wnioskiem a poprzednimi dyrektywami 
2004/17 WE i 2004/18 WE w sprawie zamówień publicznych. Ponadto wniosek Komisji nie 
zawiera odniesienia do minimalnych progów finansowych, po przekroczeniu których zasady 
te mają zastosowanie. Wyłączenie z zakresu stosowania dyrektywy niektórych pojazdów jest 
również konieczne ze względu na fakt, że są one specjalnie zaprojektowane i wyposażone, w 
związku z czym ich zużycie energii różni się od zużycia energii innych pojazdów.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Definicje

Dla celów niniejszej dyrektywy:
- „instytucje zamawiające” oznaczają 
instytucje zamawiające określone w art. 2 
ust 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE oraz w 
art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE;
- „podmioty zamawiające” oznaczają 
podmioty zamawiające określone w art. 2 
ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE;
- „pojazd w transporcie drogowym” 
oznacza pojazd objęty kategoriami 
pojazdów wymienionymi w tabeli 3 w 
załączniku;

Uzasadnienie

Byłoby korzystne, aby we wniosku Komisji znalazła się oddzielna sekcja zawierająca 
odpowiednie definicje.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty środowiskowe jako kryteria 
udzielania zamówień w przypadku 
zamówień publicznych na pojazdy

Zamówienia publiczne sprzyjające 
ekologicznie czystym i energooszczędnym 
pojazdom
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów niniejszej dyrektywy określa 
się wartość pieniężną kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń związanych z eksploatacją 
pojazdów rozpatrywanych w ramach 
procedury udzielania zamówień i oblicza 
się je według metodyki określonej w lit. a), 
b) i c).

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby najpóźniej w terminie określonym w 
art. 7 ust. 1 wszystkie zamawiające 
instytucje, jednostki i podmioty 
gospodarcze określone w art. 2 – przy 
zamawianiu pojazdów w transporcie 
drogowym –dobrowolnie uwzględniały 
operacyjne zużycie energii oraz 
oddziaływanie na środowisko podczas 
pełnego cyklu użytkowania określone w 
ust. 1a niniejszego artykułu i stosowały 
jedną z opcji określonych w ust. 1b. 

(a) koszty zużycia energii podczas cyklu 
użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń związane z eksploatacją 
pojazdów obliczane są w następujący 
sposób:
– zużycie paliwa na kilometr przez pojazdy 
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu 
powinno zostać przekształcone na zużycie 
energii na kilometr zgodnie ze 
współczynnikami przeliczeniowymi 
zawartymi w tabeli 1 w załączniku w celu 
ustalenia wartości energetycznej 
poszczególnych paliw;
– stosuje się jedną wartość pieniężną za 
jednostkę energii. Wspomniana jedna 
wartość to niższy z kosztów za jednostkę 
energii uzyskanej z benzyny lub oleju 
napędowego przed opodatkowaniem, 
stosowanych jako paliwo używane w 
transporcie;
– koszty zużycia energii podczas cyklu 
użytkowania pojazdu obliczane są poprzez 
pomnożenie zgodnego z ust. 3 przebiegu 
podczas cyklu użytkowania przez zużycie 
energii na kilometr obliczone zgodnie z 
tiret pierwszym niniejszej litery oraz przez 
koszt jednostki energii obliczony zgodnie z 
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tiret drugim niniejszej litery.
(b) koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszty na kilogram 
zawarte w tabeli 2 w załączniku;
(c) koszty emisji zanieczyszczeń podczas 
cyklu użytkowania związanych z 
eksploatacją pojazdu oblicza się poprzez 
zsumowanie kosztów emisji tlenków azotu, 
węglowodorów niemetanowych i pyłu 
zawieszonego podczas cyklu użytkowania;
koszty emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania 
oblicza się poprzez pomnożenie przebiegu 
podczas cyklu użytkowania obliczonego 
zgodnie z ust. 3 przez emisje 
zanieczyszczeń w gramach na kilometr 
zgodnie z ust. 2 oraz przez odpowiednie 
koszty na gram zawarte w tabeli 2 w 
załączniku.

(Część tej poprawki pochodzi a art. 2 wniosku Komisji)

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia zastosowanie wniosku Komisji w celu zapewnienia spójności 
z przepisami unijnymi dotyczącymi zamówień publicznych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach wpływu na oszczędność 
energii i środowisko należy rozważyć co 
najmniej następujące aspekty:
a) zużycie energii;
b) emisję CO2; 
c) emisję rodzajów zanieczyszczeń 
określonych w załączniku.
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Oprócz wpływu na oszczędność energii i 
środowisko, o którym mowa w ust. 1, 
instytucje zamawiające, podmioty 
zamawiające i podmioty świadczące usługi 
mogą również uwzględnić wpływ na 
środowisko innego rodzaju, związany z 
użytkowaniem pojazdów, których dotyczy 
zamówienie publiczne.

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia zastosowanie wniosku Komisji w celu zapewnienia spójności 
z przepisami unijnymi dotyczącymi zamówień publicznych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wymogi ust. 1 i 1b spełnia się poprzez 
wybór jednej z następujących opcji:
(a) poprzez określenie – w dokumentacji 
przetargowej dotyczącej nabycia pojazdów 
w transporcie drogowym w odniesieniu do 
kryteriów środowiskowych – specyfikacji 
technicznych opartych w miarę 
możliwości na europejskich standardach,
takich jak klasy emisji EURO dotyczące 
energii, oraz na ekologicznym 
funkcjonowaniu lub
(b) poprzez umieszczenie w warunkach 
udzielania zamówień kryteriów 
dotyczących zużycia energii i ochrony 
środowiska określonych w art. 4.
W przypadkach, gdy wpływy te mają być 
ujęte w decyzji udzielenia zamówienia, 
państwa członkowskie mogą dobrowolnie 
zastosować następujące przepisy:
(a) koszty zużycia energii podczas pełnego 
cyklu użytkowania związane z 
eksploatacją danego pojazdu obliczane są 
w następujący sposób:
– zużycie paliwa przez pojazd na kilometr 
zgodnie z ust. 2 przekształca się na zużycie 
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energii na kilometr zgodnie ze 
współczynnikami przeliczeniowymi 
określonymi w tabeli 1 w załączniku w 
celu ustalenia wartości energetycznej 
poszczególnych paliw;
– stosuje się jedną wartość pieniężną za 
jednostkę energii; wspomniana jedna 
wartość to niższy z kosztów za jednostkę 
energii uzyskanej z benzyny lub oleju 
napędowego przed opodatkowaniem, 
stosowanych jako paliwo używane w 
transporcie;
– koszty zużycia energii podczas pełnego 
cyklu użytkowania pojazdu oblicza się 
mnożąc zgodny z ust. 3 przebieg podczas 
pełnego cyklu użytkowania przez zużycie 
energii na kilometr obliczone zgodnie z 
tiret pierwszym niniejszego akapitu oraz 
przez koszt jednostki energii obliczony 
zgodnie z tiret drugim niniejszego 
akapitu;
(b) koszty emisji CO2 podczas pełnego 
cyklu użytkowania związane z 
eksploatacją pojazdu oblicza się mnożąc 
przebieg podczas pełnego cyklu 
użytkowania obliczony zgodnie z ust. 3 
przez emisję CO2 w kilogramach na 
kilometr zgodnie z ust. 2 oraz przez koszt 
na kilogram z tabeli 2 w załączniku;
(c) koszty emisji zanieczyszczeń podczas 
cyklu użytkowania związanych z 
eksploatacją pojazdu oblicza się poprzez 
zsumowanie kosztów emisji tlenków azotu, 
węglowodorów niemetanowych i pyłu 
zawieszonego podczas cyklu użytkowania. 
Koszty emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania 
oblicza się poprzez pomnożenie przebiegu 
podczas cyklu użytkowania obliczonego 
zgodnie z ust. 3 przez emisje 
zanieczyszczeń w gramach na kilometr 
zgodnie z przepisami ust. 2 oraz przez 
odpowiednie koszty na gram zawarte w 
tabeli 2 w załączniku.

Litery a), b) i c) ustępu drugiego pochodzą z art. 3 ust. 1 wniosku Komisji)
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Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia zastosowanie wniosku Komisji w celu zapewnienia spójności 
z przepisami unijnymi dotyczącymi zamówień publicznych.
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