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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Od 1995 r. istnieje strategia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych. Strategia ta oparta jest na trzech filarach: dobrowolnym 
zobowiązaniu producentów samochodów do ograniczenia emisji CO2, promowaniu 
oszczędnych samochodów za pomocą środków fiskalnych i poprawie w zakresie informacji 
dla konsumentów. W latach 1995-2007 odnotowano znaczy postęp technologii budowy 
silników pod względem oszczędności paliwa. Efekt mniejszego zużycia paliwa został jednak 
częściowo zniesiony przez wzrost popytu na duże samochody. Emisja CO2 z sektora 
samochodów osobowych stanowi ok. 12% ogólnej emisji w Europie. Samochód osobowy jest 
wykorzystywany w około 78% całości transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej. 

1. Cele wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Na podstawie omawianego wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisja Europejska 
zamierza osiągnąć jednolity i wiążący docelowy poziom ograniczenia emisji CO2 o wartości 
130 g/km od 2012 r. Ten wspólny cel jest również celem Parlamentu Europejskiego. 
Parlament Europejski popiera ogólne cele wyznaczone przez Komisję. Rozporządzenie, które 
ma zostać przyjęte przez Radę i Parlament Europejski, ma określić docelowe poziomy 
ograniczenia emisji, które będą neutralne z punktu widzenia konkurencyjności, zgodne z 
zasadami sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz będą uwzględniać 
różnorodność europejskich producentów samochodów i ich pozycję na tle międzynarodowej 
konkurencji.

2. Opcje i kąt nachylenia

Szczególną kwestią sporną jest sprawiedliwy podział docelowych poziomów ograniczenia 
emisji między małe i duże samochody. Duże samochody – w przypadku których udział 
europejskich producentów na światowym rynku wynosi 80% – pełnią wiodącą rolę w 
obszarze nowych technologii. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma krzywa wartości 
granicznych w zależności od masy pojazdu. Wyznaczanie docelowego poziomu ograniczenia 
emisji CO2 dla przeciętnej floty nowych samochodów producenta na podstawie średniej masy 
pojazdu stanowi najlepszą podstawę obliczeniową. Znacznie większy wkład dużych 
samochodów w porównaniu do małych samochodów ustalany jest na podstawie kąta 
nachylenia krzywej wartości granicznych.

Poparty został zaproponowany przez Komisję kąt nachylenia krzywej wartości granicznej o 
wartości 60%. Docelowe poziomy ograniczenia emisji dla dużych samochodów są znacznie 
wyższe niż dla małych samochodów. Kąt nachylenia o wartości 60% oznacza, że emisja CO2 
nie rośnie współmiernie do wzrostu masy, lecz jedynie dużo poniżej średniej. Masa pojazdu 
jest właściwym parametrem dla indywidualnych poziomów emisji CO2. Masa pojazdu będzie 
powodowała mniej zakłóceń konkurencji niż inne parametry. W Japonii i Chinach masa jest 
już wykorzystywana jako podstawa w prawodawstwie dotyczącym emisji CO2. Ze względu 
na dostępność danych łatwo monitorować zachodzące zmiany. Z uwagi na to, że producenci 
samochodów opracowują koncepcje platformowe, parametr „węglowego śladu” nie byłby 
odpowiednim miernikiem. Zastosowanie parametru „węglowego śladu” doprowadziłoby do 
tego, że wszystkie samochody na tej samej platformie uzyskałby ten sam docelowy poziom 
emisji CO2, niezależnie od ich wyposażenia i całkowitej masy. Ponadto parametr 
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„węglowego śladu” byłby bardzo niekorzystny dla małych i oszczędnych samochodów 
miejskich. 

3. Dodatkowe środki podejścia zintegrowanego

Docelowy poziom ograniczenia emisji CO2 w wysokości 120 g/km w podejściu 
zintegrowanym przewiduje ograniczenie emisji CO2 o 10 g/km w oparciu o dodatkowe 
środki, do których należą opony o niskim oporze, zmniejszanie oporu toczenia, systemy 
kontroli ciśnienia powietrza w oponach, wydajne urządzenia klimatyzacyjne i kontrolki na 
deskach rozdzielczych, które łącznie mogą zaoszczędzić około 5 g CO2 na kilometr. 
Dodatkowo biopaliwa mogą zaoszczędzić następnych 5 g CO2 na kilometr. W celu 
wprowadzenia nowych technologii i środków energooszczędnych zasadne jest uznanie 
innowacji ekologicznych za środki obniżające emisję CO2. Ponieważ nie wszystkie 
innowacje ekologiczne mogą być objęte procedurą kontrolną, względnie zmiana 
obowiązującej i międzynarodowo zharmonizowanej procedury byłaby czasochłonna i 
problematyczna, zaproponowano wprowadzenie dodatkowej procedury zgodnie z art. 6 i 
załącznikiem IIa. Do inicjatyw ekologicznych można zaliczyć – w uzupełnieniu do procedury 
kontrolnej – środki w zakresie techniki samochodowej, procedury utrzymania, szkolenie 
kierowców, infrastrukturę nawigacji oraz energooszczędne reflektory, szersze zastosowanie 
energii słonecznej w samochodach oraz wykorzystanie odpadowej energii cieplnej. Celem jest 
promowanie wszystkich środków, poprzez które można zmniejszyć szkodliwość dla środowiska. 

4. Okres przygotowania do wprowadzenia 

Ponieważ opracowanie nowych typów i nowych platform zajmie co najmniej 5-8 lat, zasadne 
jest wdrożenie docelowego poziomu ograniczenia emisji CO2 o wartości 120 g/km nie w 
określonym dniu, lecz w ciągu kilkuletniego okresu przejściowego. W związku z tym 
proponuje się, aby docelowy poziom 120 g/km wraz z dodatkowymi środkami zaczął 
obowiązywać w 2012 r. w odniesieniu do jednej czwartej floty nowych samochodów, w 
2013 r. w odniesieniu do jej połowy, w 2014 r. w odniesieniu do trzech czwartych i w 2015 r. 
w odniesieniu do całej floty producenta. Wprowadzenie elastyczności jest konieczne, aby 
zapewnić producentom niezbędną swobodę w zakresie rozwoju i jednocześnie umożliwić 
alternatywne rozwiązania. 

5. Kary

Zaproponowane przez Komisję kary w wysokości 100 i 475 euro za tonę CO2 są 
zdecydowanie wyższe niż wszelkie możliwe ceny praw do emisji CO2 w sektorze 
przemysłowym i energetycznym. Celem sankcji nie może być osłabienie potencjału 
innowacyjnego przemysłu, lecz dostarczenie zachęt do wdrażania środków bądź 
ewentualnego finansowania środków zastępczych gwarantujących osiągnięcie docelowego 
ograniczenia CO2. W przypadku zaproponowanych sankcji w wysokości od 10 do 40 euro za 
gram CO2 i nowo zarejestrowanych samochodów osobowych (odpowiada to cenie do 200 
euro za tonę CO2) wydaje się to być zagwarantowane. Należy wyjść z założenia, że w 
związku z informowaniem konsumentów i konkurencją między producentami producenci i 
tak znajdują się pod o wiele większą presją skłaniającą ich do przestrzegania wyznaczonych 
dopuszczalnych wartości. 

6. Odstępstwa
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Wniosek Komisji przewiduje wiele odstępstw, które wymagają szczegółowej weryfikacji. 
Zaproponowane przez Komisję ograniczenie do poniżej 10 000 nowych samochodów 
sprzedawanych rocznie w UE obniżono do 5000 rocznie i wprowadzono dodatkowy przepis, 
ograniczony do 5 lat, dla producentów, którym bardzo trudno jest osiągnąć poziomy 
ograniczenia emisji wyznaczone w rozporządzeniu i na których przypada rocznie 
maksymalnie 1% nowych rejestracji w UE.

7. Cele długoterminowe

Cele długoterminowe powinny zostać przyjęte w 2014 r. przez Parlament i Radę na podstawie 
przeglądu i odpowiedniego wniosku Komisji. W chwili obecnej również można dokonać 
przeglądu nowych technologii, w tym wprowadzania alternatywnych systemów napędu, 
takich jak samochody z zasilaniem bateryjnym. Cele długoterminowe muszą być także 
ustalane z uwzględnieniem faktu, że nowe silniki i hybrydowe układy napędowe, które są 
obecnie opracowywane, będą miały stosunkowo krótki cykl życia, ponieważ już po upływie 
10 lat od ich wprowadzenia na rynek może zostać udostępniona następna generacja lokalnych 
modeli napędu wolnych od CO2. Polityka musi zatem zachować możliwość przejścia na 
nowe technologie. Wdrożenie wyznaczonej w niniejszym rozporządzeniu wartości 120 g CO2 
na kilometr w przeciętnej flocie samochodowej oznacza, że średnie zużycie paliwa musi 
zostać ograniczone do około 5 litrów na 100 km w przypadku samochodów z silnikami 
benzynowymi i do ok. 4,5 litra na 100 km w przypadku samochodów z silnikami diesla. Na 
obecnym etapie są to bardzo ambitne wartości.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ze zobowiązań tych wynika między 
innymi, że wszystkie państwa 
członkowskie powinny znacząco 
zmniejszyć poziomy emisji pochodzących 
z samochodów osobowych. W celu 
osiągnięcia niezbędnych, znaczących 
ograniczeń emisji, strategie i działania 
powinny być realizowane na poziomie 
państw członkowskich i Wspólnoty we 
wszystkich sektorach gospodarki 
Wspólnoty, a nie tylko w sektorze 
przemysłowym i sektorze energetyki. 

(4) Ze zobowiązań tych wynika między 
innymi, że należy również znacząco 
zmniejszyć poziomy emisji pochodzących 
z samochodów osobowych. Konieczne do 
tego są przepisy w zakresie emisji dla
producentów i importerów nowych 
samochodów. Jedynie uregulowanie na 
poziomie Wspólnoty gwarantuje, że nowo 
zarejestrowane samochody będą we 
wszystkich państwach członkowskich 
podlegały tym samym wymogom. Aby 
ogólny cel państw członkowskich i 
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Sektor transportu drogowego znajduje się 
na drugim miejscu wśród sektorów 
emitujących najwięcej gazów 
cieplarnianych w UE, a wielkość emisji 
pochodzących z tego sektora wciąż rośnie. 
Jeżeli wpływ sektora transportu drogowego
na zmianę klimatu będzie w dalszym 
ciągu wzrastał, to przyczyni się on do 
istotnego ograniczenia redukcji osiągniętej 
przez inne sektory w ramach 
przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wspólnoty w zakresie obniżenia emisji 
CO2 mógł zostać zrealizowany, nie
wystarczy jedynie podjąć działania w 
sektorze przemysłowym i sektorze 
energetyki, lecz należy włączyć w to 
również sektor transportu i sektor 
gospodarstw domowych. Sektor transportu 
drogowego znajduje się na drugim miejscu 
wśród sektorów emitujących najwięcej 
gazów cieplarnianych w UE, a wielkość 
emisji pochodzących z tego sektora wciąż 
rośnie. Jeżeli emisja CO2 pochodząca z
sektora transportu drogowego będzie w 
dalszym ciągu wzrastała, to przyczyni się
to do istotnego ograniczenia redukcji 
osiągniętej przez inne sektory w ramach 
przeciwdziałania zmianom klimatu.

Uzasadnienie

To nie państwa członkowskie muszą ograniczyć emisje w myśl niniejszego rozporządzenia, 
lecz producenci bądź importerzy samochodów osobowych. To nie w przypadku „wpływu na 
zmianę klimatu” występuje ryzyko dalszego wzrostu, lecz w przypadku emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności CO2.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przyjęcie wspólnotowych docelowych 
poziomów emisji dla nowych samochodów 
osobowych jest konieczne, aby zapobiec 
rozdrobnieniu rynku wewnętrznego w 
następstwie przyjmowania różnych 
środków na poziomie państw 
członkowskich. Ustanowienie 
wspólnotowych poziomów docelowych 
daje producentom większe poczucie 
pewności przy planowaniu i większą 
elastyczność przy spełnianiu wymogów 
dotyczących ograniczenia emisji CO2 niż 
w przypadku określenia odrębnych 
krajowych poziomów docelowych. Przy 
określaniu norm emisji należy uwzględnić 
skutki dla rynków i konkurencyjności 

(5) Przyjęcie wspólnotowych docelowych 
poziomów emisji dla nowych samochodów 
osobowych jest konieczne, aby zapobiec 
rozdrobnieniu rynku wewnętrznego w 
następstwie przyjmowania różnych 
środków na poziomie państw 
członkowskich. Ustanowienie 
wspólnotowych poziomów docelowych 
daje producentom większe poczucie 
pewności przy planowaniu i większą 
elastyczność przy spełnianiu wymogów 
dotyczących ograniczenia emisji CO2 i 
zapobiega wystąpieniu zakłóceń 
konkurencji między państwami 
członkowskimi z powodu określenia 
odrębnych krajowych poziomów 
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producentów, bezpośrednie i pośrednie 
koszty dla branży oraz korzyści wynikające 
z zachęcania do innowacji i ograniczenia 
zużycia energii.

docelowych. Takie zakłócenia 
konkurencji byłyby całkowicie sprzeczne z 
celem stworzenia jednolitego rynku 
wewnętrznego. Przy określaniu norm 
emisji należy uwzględnić skutki dla 
rynków i konkurencyjności producentów, 
bezpośrednie i pośrednie koszty dla branży 
oraz korzyści wynikające z zachęcania do 
innowacji i ograniczenia zużycia energii.

Uzasadnienie

Tylko przyjęcie jednolitych wspólnotowych uregulowań prawnych w oparciu o art. 95 TWE 
może zapobiec zakłóceniom konkurencji oraz indywidualnym działaniom i odrębnym 
przepisom na poziomie krajowym.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W UE występuje postępujące w 
szybkim tempie zjawisko starzenia się 
samochodów. Wysoki odsetek pojazdów 
starszych niż dziesięcioletnie wśród 
pojazdów w UE stanowi zagrożenie dla 
wszelkich nowych przepisów dotyczących 
emisji CO2. Należy w związku z 
powyższym zwrócić szczególną uwagę na 
odnowienie samochodów poprzez 
wprowadzenie zachęt do kupowania 
nowych pojazdów.

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność rozporządzenia, konieczne jest promowanie zakupu nowych 
pojazdów. Jeżeli konsumenci będą w dalszym ciągu preferowali nabywać pojazdy używane, 
szczególnie te, które mają ponad 10 lat, emisje CO2 nie zmniejszą się w widoczny sposób.

Poprawka 4
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikatach zaproponowano 
zintegrowane podejście w celu osiągnięcia 
do 2012 r. wspólnotowego celu 120 g 
CO2/km oraz zapowiedziano, że Komisja 
przedstawi ramy prawne pozwalające 
osiągnąć ten cel, skupiając się na 
obowiązkowym zmniejszeniu emisji CO2, 
by osiągnąć cel średnio 130 g CO2/km w 
przypadku nowych pojazdów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników.
Zgodnie z podejściem dotyczącym 
dobrowolnych zobowiązań przyjętych 
przez producentów, ramy te obejmują 
elementy uwzględnione w pomiarach 
emisji CO2 z samochodów osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów. Dalsze 
obniżenie emisji o 10 g CO2/km, lub 
równoważnik, jeśli będzie to konieczne ze 
względów technicznych, nastąpi dzięki 
dalszym udoskonaleniom konstrukcyjnym 
oraz zwiększonemu wykorzystaniu 
biopaliw. Ponadto wpływ na ogólną 
wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.

(10) W komunikatach zaproponowano 
zintegrowane podejście w celu osiągnięcia 
do 2012 r. wspólnotowego celu 120 g 
CO2/km oraz zapowiedziano, że Komisja 
przedstawi ramy prawne pozwalające 
osiągnąć ten cel, skupiając się na 
obowiązkowym zmniejszeniu emisji CO2, 
by osiągnąć cel średnio 130 g CO2/km w 
przypadku nowych pojazdów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników. Cel 
obniżenia emisji CO2 poprzez poprawę 
technologii silników musi zostać wsparty 
rozwojem technologii ekologicznych 
stosowanych w pojazdach, a także 
udoskonaleniem infrastruktury drogowej, 
poprawą kontroli ruchu drogowego, 
propagowaniem biopaliw oraz 
odpowiednimi rozwiązaniami 
podatkowymi. Zgodnie z podejściem 
dotyczącym dobrowolnych zobowiązań 
przyjętych przez producentów, ramy te 
obejmują elementy uwzględnione w 
pomiarach emisji CO2 z samochodów 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 
5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów. Dalsze obniżenie 
emisji o 10 g CO2/km, lub równoważnik, 
jeśli będzie to konieczne ze względów 
technicznych, nastąpi dzięki dalszym 
udoskonaleniom konstrukcyjnym oraz 
zwiększonemu wykorzystaniu biopaliw.
Ponadto wpływ na ogólną wielkość emisji 
pochodzących z samochodów osobowych 
mają zachowania konsumentów, a zatem 
konsumenci powinni otrzymywać 
informacje, czy nowe samochody osobowe 
spełniają docelowe poziomy emisji 
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określone niniejszym rozporządzeniem. W 
świetle zbliżającego się przeglądu 
dyrektywy 1999/94/WE w sprawie 
dostępności dla konsumentów informacji 
o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w 
odniesieniu do obrotu nowymi 
samochodami osobowymi istotne jest 
opracowanie przejrzystej klasyfikacji 
pojazdów na podstawie ich wydajności 
paliwowej i emisji CO2.

Uzasadnienie

Jasna informacja dla konsumentów jest bardzo istotna. Przy przeglądzie dyrektywy 
1999/94/WE należy stworzyć jasną klasyfikację pojazdów (np. klasa A, A+, klasa B, itp.).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ramy prawne służące osiągnięciu 
średniego docelowego poziomu emisji dla 
nowych samochodów powinny określać 
docelowe poziomy ograniczenia emisji, 
które są neutralne z punktu widzenia 
konkurencyjności oraz zgodne z zasadami 
sprawiedliwości społecznej i 
zrównoważonego rozwoju, zapewniają 
równe traktowanie wszystkich 
europejskich producentów samochodów i 
nie powodują nieuzasadnionych zakłóceń 
konkurencji między nimi. Ramy prawne 
powinny być zgodne z ogólnym dążeniem 
do osiągnięcia unijnych celów z Kioto i 
powinny być uzupełnione innymi, bardziej 
praktycznymi instrumentami, takimi jak 
zróżnicowanie podatków od samochodów i 
energii.

(11) Ramy prawne służące osiągnięciu 
średniego docelowego poziomu emisji dla 
nowych samochodów powinny określać 
docelowe poziomy ograniczenia emisji, 
które są neutralne z punktu widzenia 
konkurencyjności oraz zgodne z zasadami 
sprawiedliwości społecznej i 
zrównoważonego rozwoju, zapewniają 
równe traktowanie wszystkich 
europejskich producentów samochodów i 
nie powodują zakłóceń konkurencji między 
nimi. Ramy prawne powinny być zgodne
z ogólnym dążeniem do osiągnięcia 
unijnych celów z Kioto i powinny być 
uzupełnione innymi, bardziej praktycznymi 
instrumentami, takimi jak zróżnicowanie 
podatków od samochodów i energii. 
Podatki nakładane na samochody 
osobowe powinny być związane 
z emitowanymi przez nie 
zanieczyszczeniami i powinny zostać 
ustalone na szczeblu UE, aby uniknąć 
dalszego rozdrobnienia rynku 
wewnętrznego z powodu rozbieżnego 
opodatkowania w różnych państwach 
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członkowskich.

Uzasadnienie

Definiowanie„ nieuzasadnionych” zakłóceń konkurencji przez Komisję Europejską jest 
zbędne. W celu uniknięcia dalszego rozdrobnienia rynku wewnętrznego z powodu 
zróżnicowanego stosowania przepisów przez państwa członkowskie ważną sprawą jest 
osiągnięcie na szczeblu europejskim porozumienia w sprawie podatków od samochodów 
osobowych, związanych z emitowanymi przez nie zanieczyszczeniami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu stworzenia samochodów o 
zerowym poziomie emisji należy 
zdecydowanie zwiększyć środki przyjęte w 
siódmym programie ramowym badań 
naukowych i rozwoju z przeznaczeniem na 
opracowanie technologii zmierzających do 
stworzenia samochodów o zerowym 
poziomie emisji.

Uzasadnienie

Inwestowanie większych środków finansowych w badania naukowe i rozwój ukierunkowane 
na opracowanie samochodów o zerowym poziomie emisji jest istotne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia ona

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności właściwym parametrem jest 
masa pojazdu, który zapewnia 



AD\739973PL.doc 11/39 PE404.748v02-00

PL

odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy są 
łatwo dostępne. Jednak należy gromadzić 
także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, tj. 
powierzchni postojowej (iloczyn rozstawu 
kół i rozstawu osi), w celu ułatwienia 
długoterminowej oceny podejścia 
opierającego się na aspekcie użyteczności.
Ustanawiając cele należy wziąć pod 
uwagę spodziewany wzrost masy nowych 
samochodów do roku 2012, unikając 
możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy są 
łatwo dostępne. Należy gromadzić także 
dane odnoszące się do tak alternatywnego 
parametru użyteczności jak powierzchnia 
postojowa (iloczyn rozstawu kół i rozstawu 
osi), w celu ułatwienia długoterminowej 
oceny podejścia opierającego się na 
aspekcie użyteczności. Do 2014 r. Komisja 
powinna dokonać przeglądu dostępności 
danych i w razie konieczności dostosować 
parametr użyteczności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie zachęt dla przemysłu 
motoryzacyjnego do inwestowania w nowe 
technologie. Rozporządzenie aktywnie 
wspiera innowacje ekologiczne i 
uwzględnia rozwój techniki w przyszłości.
W ten sposób zwiększa się 
konkurencyjność przemysłu europejskiego 
i powstaje więcej wysokiej jakości miejsc

(13) Celem niniejszego rozporządzenia jest
stworzenie zachęt dla przemysłu 
motoryzacyjnego (producentów pojazdów i 
podwykonawców) do inwestowania w 
nowe technologie. Dlatego rozporządzenie
musi być skonstruowane tak, aby 
wynagradzało i uwzględniało innowacje 
ekologiczne ograniczające emisje gazów 
cieplarnianych i tym samym wspierało 
wiodącą pozycję przemysłu 
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pracy. motoryzacyjnego UE i jego 
podwykonawców oraz uwzględniało w 
sposób zadowalający rozwój techniki w 
przyszłości. Sprzyja to trwale 
konkurencyjności przemysłu UE i 
zabezpiecza wysokiej jakości miejsca
pracy w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek w sprawie rozporządzenia ogranicza uwzględnianie innowacji 
ekologicznych do tych, które przewidziano w obowiązującej procedurze kontrolnej. 
Ograniczenie do jedynie 5 g CO2 na kilometr lub wraz z biopaliwami do 10 g CO2na 
kilometr w przypadku uwzględnianych na zasadzie znormalizowanej „środków 
uzupełniających” jest niewystarczające. Tym samym poziom ten pozostaje znacznie poniżej 
możliwości technologicznych i gospodarczych. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W ramach zintegrowanego 
podejścia do ograniczenia emisji CO2 dla 
lekkich samochodów należy określić 
innowacje ekologiczne i zapewnić 
określone normy. Obecny europejski 
system homologacji typu nie obejmuje 
wszystkich technicznych wariantów, dzięki 
którym możliwe jest osiągnięcie postępów. 
Konieczne jest w związku z tym 
ustanowienie procesu oceny potencjału 
ograniczenia emisji CO2 poprzez 
zastosowanie rozwiązań technologicznych. 
Należy wziąć pod uwagę technologie, 
które nie zostały wcale lub 
niewystarczająco odzwierciedlone w 
środkach przyjętych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 oraz 
jego przepisów wykonawczych. 
Zatwierdzanie innowacji ekologicznych 
powinno stanowić dodatkową zachętę dla 
producentów poprzez mierzenie postępów 
w osiąganiu ich poszczególnych celów w 
zakresie redukcji CO2. Ponadto, jako że 
wszelkie nowe technologie mogą być 
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kosztowne dla przemysłu 
motoryzacyjnego, Komisja powinna 
zachęcać do ich stosowania poprzez 
wprowadzenie systemu indywidualnych 
kredytów. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) W celu zapewnienia 
długoterminowej przewidywalności 
sektorowi przemysłu z jednoczesnym 
wzięciem pod uwagę przyszłych rozwiązań 
technologicznych, długoterminowe cele w 
zakresie emisji CO2 w nowych 
samochodach osobowych powinny być 
ustalane z uwzględnieniem oceny wpływu 
Komisji. Cele te powinny zakładać 
osiągnięcie średnio 95 g CO2/km w 
2020 r.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Niniejsze rozporządzenie zawiera 
szczególne przepisy służące propagowaniu 
dalszego wprowadzania na rynek UE 
pojazdów napędzanych paliwami 
alternatywnymi.

Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13d) Mając na uwadze cele w zakresie 
ochrony środowiska i zwalczania zmian 
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klimatycznych utrzymanie 
konkurencyjności przemysłu 
motoryzacyjnego UE w skali światowej 
jest szczególnie niezbędne. Dlatego ważne 
jest, by następnie podjęte środki były 
skuteczne również z punktu widzenia 
kosztów, jakie ponosi cały przemysł 
motoryzacyjny UE, tak by jego 
konkurencyjność nie została zagrożona.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Konieczny jest rozbudowany
mechanizm egzekwowania przepisów, aby 
zapewnić osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia.

(19) Konieczny jest mechanizm sankcji 
zgodny z postanowieniami traktatu, aby 
zapewnić osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Określając sankcje należy uwzględnić wszystkie okoliczności i przestrzegać zakresu 
stosowania postanowień art. 95 TWE.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Dyrektywa 2007/46/WE stanowi, że 
do każdego nowego samochodu 
osobowego producenci wydają certyfikat 
zgodności, oraz że państwa członkowskie 
dopuszczają do użytku oraz zezwalają na 
rejestrację nowego samochodu osobowego 
tylko jeśli taki samochód posiada ważny 
certyfikat zgodności. Dane zebrane przez 
państwa członkowskie powinny być spójne 
z certyfikatem zgodności wystawionym 
przez producenta dla samochodu 
osobowego.

(21) Dyrektywa 2007/46/WE stanowi, że 
do każdego nowego samochodu 
osobowego producenci wydają certyfikat 
zgodności, oraz że państwa członkowskie 
dopuszczają do użytku oraz zezwalają na 
rejestrację nowego samochodu osobowego 
tylko jeśli taki samochód posiada ważny 
certyfikat zgodności. Dane zebrane przez 
państwa członkowskie powinny być spójne 
z certyfikatem zgodności wystawionym 
przez producenta dla samochodu 
osobowego i opierać się jedynie na tym 
wskaźniku. Jeżeli z uzasadnionych 
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powodów państwa członkowskie nie 
korzystają z certyfikatu zgodności w celu 
zakończenia procesu rejestracji i 
wprowadzenia do użytku nowego 
samochodu osobowego, powinny one 
wprowadzić odpowiednie środki 
zapewniające, że proces monitoringu 
prowadzony jest z odpowiednią 
dokładnością. Powinna istnieć wspólna 
dla UE standardowa baza danych 
zawierająca dane certyfikatów zgodności. 
Baza ta powinna służyć jako jedyne źródło 
odniesienia umożliwiające państwom 
członkowskim łatwiejsze zachowanie 
danych rejestracyjnych podczas rejestracji 
nowych pojazdów. Komisja powinna 
zagwarantować korzystanie przez państwa 
członkowskie z sieci elektronicznej, takiej 
jak ta przedstawiona w projekcie 
dotyczącym dziedzictwa kulturowego w 
sieciach regionalnych (REGNET), 
służących dalszemu usprawnieniu 
wymiany danych rejestracyjnych, 
dotyczących np. emisji CO2, do celów 
dokładnego monitorowania. Ponadto aby 
umożliwić producentom reakcję na rozwój 
rynku, Komisja powinna do dnia 30 
sierpnia dla każdego roku monitorowania 
udostępniać każdemu producentowi 
tymczasowe sprawozdanie z monitoringu 
za dany rok.

Uzasadnienie

Wszystkie państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do korzystania z certyfikatu 
zgodności jako głównego źródła odniesienia (np. dla wartości CO2) i podstawy monitoringu 
(obecnie około 12 państw członkowskich UE nie korzysta z tego dokumentu). Dlatego też 
należy ustanowić centralną europejską bazę danych gromadzącą takie dane. Pozwoliłoby to 
również producentom na dokonywanie na bieżąco aktualizacji w przypadku zmian 
technicznych wprowadzanych w ich pojazdach. Istotne jest, aby producenci wcześnie znali 
oficjalną wartość CO2, dlatego też Komisja musi przedstawiać swoje wstępne szacunki 
i tymczasowe sprawozdanie co pół roku.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. Z 
czasem opłata powinna rosnąć. Opłata 
powinna odzwierciedlać koszty 
technologii, aby stanowiła odpowiednią 
zachętę do podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych. Wpływy z opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
powinny być traktowane jako dochód 
budżetu Unii Europejskiej.

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna
odpowiednio do stopnia, w jakim 
producent przekroczył dopuszczalny 
poziom emisji. Powinna być 
proporcjonalna i spójna z innymi 
instrumentami służącymi ograniczaniu 
emisji CO2, takimi jak system handlu 
uprawnieniami do emisji UE. Opłata 
powinna odzwierciedlać koszty 
technologii, aby stanowiła odpowiednią 
zachętę do podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych. Wpływy z opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
powinny być wykorzystane na 
promowanie zrównoważonych środków 
transportu, które nie emitują CO2, w 
szczególności na projekty w ramach 
transeuropejskich sieci transportu, 
badania naukowe na rzecz wzrostu 
wydajności energetycznej oraz 
wykorzystania energii odnawialnych w 
dziedzinie transportu, a także promowanie 
odnowienia taboru pojazdów.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i cele Przedmiot, założenia i cele
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego
wspólnotowego celu obniżenia emisji CO2
w UE, w tym w sektorze transportu. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 120 g/km.
Ponadto niniejsze rozporządzenie 
ustanawia również dla nowych 
samochodów cel osiągnięcia średniego 
poziomu emisji nieprzekraczających 95 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2020 r.

2. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
średni poziom emisji CO2 dla nowych 
samochodów osobowych na poziomie 130 
g/km poprzez udoskonalenie konstrukcji 
silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.
3. W ramach zintegrowanego podejścia 
Wspólnoty niniejsze rozporządzenie 
zostanie uzupełnione dodatkowymi 
środkami odpowiadającymi zmniejszeniu 
emisji o 10 g CO2/km.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada wniosek dotyczący 
kompleksowej procedury ustanawiania 
wszelkich środków służących zmniejszeniu 
emisji CO2 w celu rezygnacji z 
rozróżnienia między środkami 
odnoszącymi się do napędu czy pojazdów, 
środkami dodatkowymi a innowacjami 
ekologicznymi.

Uzasadnienie

Aby wspierać postęp technologiczny w sektorze motoryzacyjnym i zapewnić producentom 
samochodów i podwykonawcom długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji, zasadne jest 
ustalenie w oparciu o szczegółowy przegląd i staranną ocenę skutków regulacji 
długoterminowych docelowych poziomów, a co za tym idzie wspieranie alternatywnych 
technologii. Docelowe wartości powinny być ustalane w ramach bieżącej procedury 
ustawodawczej w procedurze współdecyzji. Wniosek musi zawierać kompleksową procedurę, 
aby można było ująć wszystkie środki służące zmniejszeniu emisji CO2.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M1, 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007
(zwanych dalej „samochodami 
osobowymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi 
samochodami osobowymi”).

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M1, 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007
(zwanych dalej „samochodami 
osobowymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie (zwane dalej 
„nowymi samochodami osobowymi”).
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Uzasadnienie

Aby zachęcić europejskich producentów samochodów do inwestowania w technologie 
umożliwiające zwiększenie wydajności energetycznej oraz ograniczenie emisji CO2, nie 
należy wprowadzać specjalnych korzyści dla nowych samochodów przywożonych spoza 
Wspólnoty.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie uwzględnia się wcześniejszej 
rejestracji poza terytorium Wspólnoty, 
której dokonano w okresie trzech miesięcy 
przed rejestracją we Wspólnocie. 

skreślony

Uzasadnienie

Aby zachęcić europejskich producentów samochodów do inwestowania w technologie 
umożliwiające zwiększenie wydajności energetycznej oraz ograniczenie emisji CO2, nie 
należy wprowadzać specjalnych korzyści dla nowych samochodów przywożonych spoza 
Wspólnoty.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z zakresu stosowania rozporządzenia 
wyłączone są pojazdy przeznaczone do 
celów społecznych zgodnie z art. 3 ust. 1 
lit. fd).

Uzasadnienie

Liczba tych pojazdów jest stosunkowo niewielka, co uzasadnia odstępstwo w celu spełnienia 
wymogu pełnej zgodności niniejszego rozporządzenia w sprawie CO2 z celami społecznymi.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) „powierzchnia postojowa” oznacza 
iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi 
samochodu podany w certyfikacie 
zgodności i zdefiniowany w części 2.1 i 2.3 
załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „pojazd napędzany paliwem 
alternatywnym” oznacza pojazd 
zdefiniowany w rozporządzeniu (WE) 
715/2007 i wdrażających je przepisach;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) „pojazd bezemisyjny” oznacza pojazd, 
który poddany procedurze kontrolnej CO2 
w ramach rozporządzenia 715/2007/WE 
podczas postoju lub jazdy nie emituje 
CO2;

Uzasadnienie

Poprawka nie zmienia znaczenia ustępu, ale przyczynia się do większej przejrzystości 
językowej.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fc) „innowacja ekologiczna” oznacza 
każdy środek technologiczny lub 
innowacje, w przypadku których 
udowodniono, że w sposób wymierny 
przyczyniają się do obniżenia emisji CO2, 
i które nie wchodzą w zakres procedury 
kontrolnej CO2 w ramach rozporządzenia
(WE) nr 715/2007 lub nie są w nich 
wystarczająco ujęte ani nie są na mocy 
przepisów wymagane za pomocą środków 
dodatkowych, o których mowa w art. 1. 
Należy sporządzić jeden ograniczony, ale 
podlegający przeglądowi, wykaz środków;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fd) „pojazdy mające szczególną funkcję 
społeczną” oznaczają następujące pojazdy 
kategorii M1:
i) pojazdy specjalne zgodnie z dyrektywą 
2007/46/WE o masie odniesienia 
przekraczającej 2000 kg, 
ii) pojazdy o masie odniesienia 
przekraczającej 2 000 kg i przeznaczone 
do transportu siedmiu lub więcej 
pasażerów plus kierowcy, z wyłączeniem 
pojazdów kategorii M1G zgodnie z 
dyrektywą 2007/46/WE, 
iii) pojazdy o masie odniesienia 
przekraczającej 1760 kg, produkowane 
wyłącznie w celach działalności 
gospodarczej i posiadające możliwość 
umieszczenia w nich wózka inwalidzkiego 
zgodnie z wspólnotową polityką pomocy 



PE404.748v02-00 22/39 AD\739973PL.doc

PL

osobom niepełnosprawnym.

Uzasadnienie

Liczba tych pojazdów jest stosunkowo niewielka, co uzasadnia odstępstwo w celu spełnienia 
wymogu pełnej zgodności niniejszego rozporządzenia w sprawie CO2 z celami społecznymi.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
producentów uznaje się za powiązanych, 
jeżeli są oni powiązanymi 
przedsiębiorstwami. „Powiązane 
przedsiębiorstwa” oznaczają:

2. Do celów niniejszego rozporządzenia
wielu producentów będących powiązanymi 
przedsiębiorstwami uznaje się za jednego 
producenta. „Powiązane przedsiębiorstwa” 
oznaczają:

Uzasadnienie

Poprawka nie zmienia znaczenia ustępu, ale przyczynia się do większej przejrzystości 
językowej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem I 
lub, w przypadku producenta, któremu 
przyznano odstępstwo na mocy art. 9, 
zgodnie z takim odstępstwem.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 
każdy producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że w przypadku 60% jego floty 
w 2012 r., 70% w 2013 r., 80% w 2014 r. 
oraz 100% w 2015 r. i w każdym kolejnym 
roku kalendarzowym jego indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych poziomów emisji dla floty 
producenta ustalonych zgodnie
z załącznikiem I lub, w przypadku
producenta, któremu przyznano odstępstwo 
na mocy art. 9, zgodnie z takim
odstępstwem.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów obliczania średnich 
indywidualnych emisji CO2 każdy nowy 
samochód osobowy o indywidualnych 
poziomach emisji CO2 poniżej 50g/km 
oraz każdy pojazd napędzany paliwem 
alternatywnym powinien liczyć się jako 
1,5 samochodu a każdy pojazd o zerowej 
emisji powinien liczyć się trzykrotnie do 
2015 r. włącznie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przy obliczaniu indywidualnych emisji 
CO2 uwzględnia się ograniczenie emisji 
CO2 uzyskane dzięki innowacjom 
ekologicznym.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Producenci mogą utworzyć grupę, aby 
spełnić nałożone na nich zobowiązania 
dotyczące wprowadzenia pojazdów 
bezemisyjnych zgodnie z załącznikiem I, 
ust. 2a.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa powołująca grupę może 
dotyczyć jednego roku kalendarzowego lub 
większej ich liczby, pod warunkiem, że 
całkowity okres obowiązywania umowy 
nie przekracza pięciu lat kalendarzowych i 
należy do niej przystąpić najpóźniej dnia 
31 grudnia pierwszego roku 
kalendarzowego, w odniesieniu do którego 
nastąpiłoby połączenie poziomów emisji. 
Producenci tworzący grupę przekazują 
Komisji następujące informacje:

2. Umowa powołująca grupę może 
dotyczyć jednego roku kalendarzowego lub 
większej ich liczby i należy do niej 
przystąpić najpóźniej dnia 31 grudnia 
pierwszego roku kalendarzowego, w 
odniesieniu do którego nastąpiłoby 
połączenie poziomów emisji. Producenci 
tworzący grupę przekazują Komisji 
następujące informacje:

Uzasadnienie

Nie istnieją żadne powody do ograniczenia do 5 lat umowy powołującej grupę.  Poprawka nie 
wpływa na ogólny średni poziom redukcji o wartości 130g/km.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci mogą zawierać umowy 
powołujące grupę pod warunkiem, że 
umowy te są zgodne z art. 81 i 82 Traktatu, 
a także umożliwiają otwarty, przejrzysty i 
niedyskryminujący udział w grupie na 
odpowiednich handlowo warunkach 
każdego producenta składającego wniosek 
o przyjęcie do grupy. Bez uszczerbku dla 
ogólnego zastosowania w odniesieniu do 
takich grup zasad konkurencji UE, 
wszyscy członkowie grupy gwarantują w 
szczególności, że żadne informacje nie 
będą ujawniane lub wymieniane w zakresie 
zawartych umów powołujących grupę, za 
wyjątkiem następujących danych:

5. Producenci mogą zawierać umowy 
powołujące grupę pod warunkiem, że 
umowy te są zgodne z art. 81 i 82 Traktatu. 
Bez uszczerbku dla ogólnego zastosowania 
w odniesieniu do takich grup zasad 
konkurencji UE, wszyscy członkowie 
grupy gwarantują w szczególności, że 
żadne informacje nie będą ujawniane lub 
wymieniane w zakresie zawartych umów 
powołujących grupę, za wyjątkiem 
następujących danych:
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Uzasadnienie

Powoływanie grup, do których każdy producent może przystąpić na uzgodnionych warunkach 
w niedyskryminujący sposób, prowadziłoby w ostatecznym efekcie do wprowadzenia 
zamkniętego systemu handlu emisjami w całej branży. W ramach swobody tworzenia 
przedsiębiorstw i uwzględniając zasady konkurencji UE należy zatem skreślić powyższe pół 
zdania. Umowy o powołaniu grupy można dopuścić jedynie na podstawie dobrowolnych 
kontraktów bez przymusowego udziału zewnętrznych konkurentów.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Za wyjątkiem przypadku, gdy zgodnie z 
ust. 3 przekazano powiadomienie, 
producentów należących do grupy, na 
temat której Komisja przechowuje dane, do 
celów niniejszego rozporządzenia traktuje 
się jako jednego producenta.

7. Za wyjątkiem przypadku, gdy zgodnie
z ust. 3 przekazano powiadomienie, 
producentów należących do grupy, na 
temat której Komisja przechowuje dane, do 
celów wypełnienia zobowiązań, o których 
mowa w art. 4 niniejszego rozporządzenia,
traktuje się jako jednego producenta.
Informacje dotyczące monitorowania i 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
poszczególnych producentów i wszystkich 
grup są rejestrowane, zgłaszane i dostępne 
w rejestrze centralnym.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2010 r. i dla każdego kolejnego
roku każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II.

1. Dla miesiąca rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego
miesiąca każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II. Dane te 
udostępniane są producentom lub 
wyznaczonym przez producentów w 
poszczególnych państwach członkowskich 
importerom lub przedstawicielom.
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Państwa członkowskie winny dołożyć 
wszelkich starań, aby struktura jednostek 
sprawozdawczych była przejrzysta i 
odbiurokratyzowana.

Uzasadnienie

Kontrola i zgłaszanie średnich emisji powinny rozpocząć się równocześnie z wprowadzeniem 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Z tego względu 
środków nie należy wprowadzać przed 2012 r., powinny one następować w trybie 
miesięcznym i należy je udostępniać producentom samochodów, aby umożliwić pełniejsze 
włączenie producentów i konsumentów w osiąganie celów. Poprawka ma celu 
wyeliminowanie nieuzasadnionych kosztów funkcjonowania krajowych jednostek 
sprawozdawczych i zapewnienie im maksymalnie lekkiej i efektywnej struktury.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 28 lutego 2011 r. i każdego 
kolejnego roku państwo członkowskie 
ustala i przekazuje Komisji informacje 
wymienione w części B załącznika II w 
odniesieniu do poprzedniego roku 
kalendarzowego. Dane przekazuje się 
zgodnie z formatem określonym w części 
C załącznika II.

2. Do dnia 31 lipca 2012 r. i co każde 
kolejne pół roku państwo członkowskie 
ustala i przekazuje Komisji informacje, 
sprawdzone przez biegłego rewidenta,
wymienione w części B załącznika II w 
odniesieniu do poprzedniego roku 
kalendarzowego. Dane przekazuje się 
zgodnie z formatem określonym w części 
C załącznika II.

Uzasadnienie

Monitoring i sprawozdawczość należy rozpocząć równocześnie z wprowadzeniem 
rozporządzenia w życie w 2012 r., aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. 
Istotne jest, aby producenci wcześnie znali oficjalną wartość CO2, dlatego też Komisja musi 
przedstawiać swoje wstępne szacunki co pół roku. Sprawdzenie danych przedstawianych 
przez państwa członkowskie przez biegłego rewidenta powinno zagwarantować, że państwa 
członkowskie gromadzą i monitorują wartości CO2 z certyfikatów zgodności oraz że modele 
samochodów przypisywane są właściwym producentom.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych zgłoszonych przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszego 
artykułu i do dnia 30 czerwca 2011 r. i
każdego kolejnego roku wstępnie oblicza 
dla każdego producenta:

4. Komisja prowadzi centralny rejestr 
danych zgłoszonych przez państwa 
członkowskie na mocy niniejszego 
artykułu i do dnia 30 sierpnia 2012 r. i co 
każde kolejne pół roku wstępnie oblicza 
dla każdego producenta:

Uzasadnienie

Kontrola i zgłaszanie średnich emisji powinny rozpocząć się równocześnie z wprowadzeniem 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Z tego względu 
środków nie należy wprowadzać przed 2012 r. Ze względu na pewność planowania konieczne 
jest zapewnienie producentom z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o dopuszczalnych 
wartościach CO2 w każdym półroczu.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o wyniku wstępnego 
obliczenia na mocy ust. 4 producenci 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
błędach w danych, określając państwo 
członkowskie, w którym, ich zdaniem, 
wystąpił błąd.

5. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o wyniku wstępnego 
obliczenia na mocy ust. 4 producenci 
powiadamiają Komisję o wszelkich 
błędach w danych, określając państwo 
członkowskie, w którym, ich zdaniem, 
wystąpił błąd.

Komisja uwzględnia wszystkie 
powiadomienia otrzymane od producentów 
i do dnia 30 września potwierdza lub 
zmienia i potwierdza wstępne obliczenia na 
mocy ust. 4.

Komisja uwzględnia wszystkie 
powiadomienia otrzymane od producentów 
i do dnia 31 marca kolejnego roku
potwierdza lub zmienia i potwierdza 
wstępne obliczenia na mocy ust. 4.

Uzasadnienie

Dla producenta decydujące znaczenie ma dokładność danych zgromadzonych przez państwa 
członkowskie w celu prawidłowego obliczenia indywidualnych docelowych wartości redukcji.  
Dlatego też należy przedłużyć co najmniej o trzy miesiące okres, w którym producent może 
wskazać nieprawidłowości w bazie danych.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli na podstawie obliczeń na mocy 
ust. 5 w odniesieniu do roku 
kalendarzowego 2010 lub 2011 Komisja 
uzna, że średni indywidualny poziom 
emisji CO2 danego producenta w tym 
roku przekroczył docelowy indywidualny 
poziom emisji na ten rok, powiadamia o 
tym tego producenta.

skreślony

Uzasadnienie

Kontrola i zgłaszanie średnich emisji powinny rozpocząć się równocześnie z wprowadzeniem 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Z tego względu 
środków nie należy wprowadzać przed 2012 r.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ odpowiedzialny za 
gromadzenie i przekazywanie danych 
dotyczących monitorowania zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i informują o 
tym fakcie Komisję nie później niż w ciągu 
6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

7. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ odpowiedzialny za 
gromadzenie i przekazywanie danych 
dotyczących monitorowania zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem i informują o 
tym fakcie Parlament Europejski, Radę i
Komisję nie później niż w ciągu 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustępy od 2 do 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1 oblicza się przy 
zastosowaniu następującego wzoru:

2. Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1 oblicza się przy 
zastosowaniu następującego wzoru:

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych x opłata 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
określona w ust. 3,

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych ogólnie 
niezgodnych z indywidualnym poziomem 
emisji danego producenta x opłata z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji określona w 
ust. 3,

gdzie: gdzie:

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku; oraz

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku; oraz

„liczba nowych samochodów osobowych”
oznacza liczbę nowych samochodów 
osobowych, których jest on producentem i 
które zarejestrowano w tym roku.

„liczba nowych samochodów osobowych
ogólnie niezgodnych z indywidualnym 
poziomem emisji danego producenta”
oznacza liczbę nowych samochodów 
osobowych wyprodukowanych przez 
producenta oraz zarejestrowanych w 
danym roku, których indywidualny 
poziom emisji CO2 przekracza 
indywidualne docelowe poziomy emisji i 
nie może zostać zrównoważony dzięki 
innym zarejestrowanym pojazdom tego 
producenta o poziomach emisji CO2 
poniżej docelowego indywidualnego 
poziomu emisji.

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji w roku kalendarzowym 2012 i 
kolejnych latach jest porównywalna do 
innych instrumentów służących 
ograniczaniu emisji CO2, takich jak 
system handlu uprawnieniami do emisji 
UE, ale nie przekracza 40 EUR.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
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przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.
4. Komisja ustanawia metody pobierania 
opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1.

4. Komisja ustanawia metody pobierania 
opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 3.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 3.

5. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu Unii Europejskiej.

5. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji są wykorzystywane na 
promowanie zrównoważonych środków 
transportu, które nie emitują CO2, w 
szczególności na projekty w ramach 
transeuropejskich sieci transportu, 
badania naukowe na rzecz wzrostu 
wydajności energetycznej oraz 
wykorzystania energii odnawialnych w 
dziedzinie transportu, a także promowanie 
odnowienia taboru pojazdów.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia metody pobierania 
opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1.

4. Komisja ustanawia metody pobierania 
opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji na mocy ust. 1, 2 i 3.
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Uzasadnienie

Do Wspólnoty należy określenie w aktach prawnych sankcji. Wymagają one jednak zgody ze 
strony państw członkowskich.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 października 2011 r. i 
każdego kolejnego roku Komisja publikuje 
wykaz zawierający w odniesieniu do 
każdego producenta:

1. Do dnia 30 czerwca 2013 r. i każdego 
kolejnego roku Komisja publikuje –
również na swojej stronie internetowej –
wykaz zawierający w odniesieniu do 
każdego producenta:

Uzasadnienie

Publikacja danych producenta powinna rozpocząć się równocześnie z wprowadzeniem 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów.  Z tego względu 
publikacji danych nie należy rozpoczynać przed 2013 r.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Od dnia 31 października 2013 r. w 
wykazie opublikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent 
przestrzega wymogów art. 4 w odniesieniu 
do poprzedniego roku kalendarzowego.

2. W wykazie opublikowanym na mocy 
ust. 1 podaje się również, czy producent 
przestrzega wymogów art. 4 w odniesieniu 
do poprzedniego roku kalendarzowego.

Uzasadnienie

Datę rozpoczęcia ustalono już poprzez wniesienie poprawki do art. 8 ust. 1.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne odstępstwo dla niezależnych
drobnych producentów

Indywidualny cel dla drobnych
wyspecjalizowanych producentów

1. Wniosek o odstępstwo od docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który:

1. Wniosek o odstępstwo od docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który:

(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
niż 10 000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w roku kalendarzowym; oraz

(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
niż 0,1% nowych samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie w roku 
kalendarzowym; oraz

(b) nie jest powiązany z innym 
producentem.

(b) nie jest powiązany z innym 
producentem; lub

(c) jeżeli jest powiązany z innym 
producentem, jest i był w chwili wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
producentem specjalnych modeli z 
wykorzystaniem własnych jednostek 
projektowych i produkcyjnych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a i 7 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Producent może zwrócić się do 
Komisji z wnioskiem o zmianę docelowego 
poziomu emisji polegającą na 
zmniejszeniu o 25% średniego 
indywidualnego poziomu emisji w 
porównaniu z 2006 r. zamiast wartości 
obliczonej na podstawie załącznika I pod 
warunkiem, że
(a) nie ma on żadnego przedsiębiorstwa 
powiązanego, a liczba jego samochodów 
nowo zarejestrowanych w danym roku w 
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UE mieści się między wartością określoną 
w ust. 1 a 1 % rynku UE, lub
(b) ma on przedsiębiorstwa powiązane, a 
liczba jego samochodów nowo 
zarejestrowanych w danym roku w UE 
wraz z powiązanym przedsiębiorstwem 
mieści się między wartością określoną w 
ust. 1 a 1 % rynku UE.
7b. Przedsiębiorstwa powiązane mogą 
zwrócić się do Komisji z wnioskiem o 
zmianę docelowego poziomu emisji 
polegającą na zmniejszeniu o 25% 
średniego indywidualnego poziomu emisji 
z 2006 r. zamiast wartości obliczonej 
zgodnie z załącznikiem I pod warunkiem, 
że liczba jego samochodów nowo 
zarejestrowanych w danym roku w UE 
wraz z powiązanym przedsiębiorstwem 
mieści się między wartością określoną w 
ust. 1 a 1 % rynku UE.

Uzasadnienie

Wymóg większego ograniczenia emisji (25%) zwiększy zachętę dla producentów specjalnych 
modeli do zintensyfikowania wysiłków w tym zakresie, bardziej niż w przypadku producentów 
floty. Ponieważ odstępstwo, o którym mowa w art. 9 I, przeważnie nie dotyczy producentów 
specjalnych modeli, należy zgodnie z zasadą sprawiedliwości uzupełnić ten punkt wniosku 
Komisji.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W 2010 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z postępów poczynionych w 
zakresie wdrożenia zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia 
poziomów emisji CO2 pochodzących z 
samochodów dostawczych.

1. W 2010 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z postępów poczynionych w 
zakresie wdrożenia zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia 
poziomów emisji CO2 pochodzących z 
samochodów dostawczych. W tym 
sprawozdaniu Komisja zaproponuje 
zalecenia dotyczące systemu kredytów i 
certyfikacji przy wprowadzaniu innowacji 
ekologicznych.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Proponując nowe ustawodawstwo, 
które wywiera wpływ na lekkie samochody 
dostawcze i ich paliwo w sposób 
powodujący bezpośrednio lub pośrednio 
wzrost emisji CO2, Komisja podkreśla ten 
fakt we wnioskach przedstawianych 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
jak również wszelki negatywny wpływ na 
przestrzeganie przez producentów 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji CO2 określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Przemysł motoryzacyjny powinien otrzymać rekompensatę w przypadku wniosków 
legislacyjnych prowadzących do wzrostu emisji CO2. Jest to spójne z uzgodnionymi zasadami 
CARS21: stabilnością, przewidywalnością i realizacją celów w sposób jak najbardziej 
opłacalny. Dlatego też jeśli jakieś wnioskowane przepisy niekorzystnie wpływają na poziom 
obniżania emisji CO2, należy to wyraźnie wskazać.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja dokonuje przeglądu postępu 
technicznego i wprowadza w stosownych 
przypadkach równoważne progi CO2 dla 
innych rodzajów energii wykorzystywanej 
w samochodach osobowych. Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 3.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W celu lepszego odzwierciedlenia 
rzeczywistego poziomu emisji CO2 
samochodów oraz potencjału jaki 
stanowią dodatkowe środki i innowacje 
ekologiczne Komisja regularnie dokonuje 
oceny cyklów testowych stosowanych do 
pomiaru poziomu emisji CO2, jak 
przewiduje to rozporządzenie 
715/2007/WE i dostosuje je odpowiednio.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Do 2014 r. Komisja w następstwie 
oceny skutków publikuje sprawozdanie na 
temat dostępności danych dotyczących 
powierzchni postojowej jako parametru 
użyteczności do określania 
indywidualnych docelowych poziomów 
emisji oraz w razie potrzeby dokonuje 
zmiany załącznika I zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 3.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje dla konsumentów Środki wykonawcze
Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 

Środki konieczne do wdrożenia art. 3 ust. 
1 lit. (fa), których celem jest 
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reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
mocy załącznika I.

wprowadzenie zmian do elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Uzasadnienie

Zatwierdzenie inwestycji ekologicznych na szczeblu UE na drodze komitologii zapewnia 
zharmonizowane podejście. Komitologia jest procedurą ustanowioną prawem Wspólnoty, 
którą Komisja często wykorzystuje, aby doprowadzić do wspólnych decyzji w zakresie zmian 
istniejących przepisów lub wprowadzić nowe przepisy zgodnie z uprawnieniami Komisji w 
dziedzinie budowy pojazdów silnikowych.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1. Dla każdego nowego samochodu 
osobowego dozwolony indywidualny 
poziom emisji CO2, mierzony w gramach 
na kilogram, ustala się zgodnie z 
następującym wzorem:

1. Dla każdego nowego samochodu 
osobowego dozwolony indywidualny 
poziom emisji CO2, mierzony w gramach 
na kilogram, ustala się zgodnie z 
następującym wzorem:

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 130 + a × (M – M0)

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 130 + a × (M – M0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6
Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Poprawka 53
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każdy producent zapewnia, że w roku 
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 
2020 r. oraz w każdym kolejnym roku co 
najmniej 8% wszystkich produkowanych 
przezeń samochodów osobowych stanowią 
pojazdy bezemisyjne. Dla realizacji tego 
celu producenci mogą wykorzystać 
przepisy dotyczące grup producentów 
ustanowione w art. 5 ust. 1a.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia
1 stycznia 2010 r. i dla każdego kolejnego
roku państwa członkowskie odnotowują 
następujące szczegółowe informacje w 
odniesieniu do każdego nowego 
samochodu osobowego zarejestrowanego 
na ich terytorium:

1. Dla miesiąca rozpoczynającego się dnia
1 stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego
miesiąca państwa członkowskie 
odnotowują następujące szczegółowe 
informacje w odniesieniu do każdego 
nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na ich terytorium:

Uzasadnienie

Kontrola i zgłaszanie średnich emisji powinny rozpocząć się równocześnie z wprowadzeniem 
rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Z tego względu 
środków nie należy wprowadzać przed 2012 r. Ze względu na pewność planowania konieczne 
jest zapewnienie producentom comiesięcznych informacji o nowych samochodach osobowych 
i kontroli wartości CO2.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku rozpoczynającego się dnia 3. Dla miesiąca rozpoczynającego się dnia
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1 stycznia 2010 r. i dla każdego kolejnego
roku państwa członkowskie określają, 
zgodnie z metodami opisanymi w części B, 
dla poszczególnych producentów:

1 stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego
miesiąca państwa członkowskie określają, 
zgodnie z metodami opisanymi w części B, 
dla poszczególnych producentów:
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