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Poprawkę złożył Dieter-Lebrecht Koch

Poprawka 7

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o zaproponowanie 
odrzucenia wniosku Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa nie jest ani aktualna, ani racjonalna. Zwiększa biurokrację i ubezwłasnowolnia 
zarówno państwa członkowskie, jak i organy publiczne oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

Poprawkę złożyli Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Poprawka 8

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o zaproponowanie 
odrzucenia wniosku Komisji.

Or. it
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Uzasadnienie

Ekologicznie czyste pojazdy pozostaną jeszcze przez długi czas droższe od zwykłych 
pojazdów: administrację stawia się przed problemem zwiększenia wydatków, któremu nie 
towarzyszy system wsparcia, jakim mógłby być krajowy lub wspólnotowy fundusz 
wyrównawczy. Przepisy te naruszają więc zasadę niezależności, na której opierają się 
organizacja i zarządzanie administracją. Poza tym przed wskazaniem pojedynczych działań 
należy w zasadzie określić strategiczne wytyczne w zakresie środowiska i energii w celu 
ukierunkowania badań i inwestycji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes
Poprawka 9

Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

(6-a) Art. 299 ust. 2 Traktatu przewiduje 
podjęcie szczegółowych kroków 
przeznaczonych w szczególności do 
stworzenia warunków dla stosowania 
Traktatu do regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Uzasadnienie

Ściśle stosując postanowienie art. 299 ust. 2 Traktatu.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 8

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne. 
Norma dla pojazdów bardziej przyjaznych 
dla środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów 
prawa Państw Członkowskich dotyczących 

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

września 2005 r. w sprawie zbliżania 
przepisów prawa Państw Członkowskich 
dotyczących środków, jakie należy podjąć w
celu zwalczania emisji zanieczyszczeń w 
postaci gazowej, a szczególnie w postaci 
zawiesiny cząstek stałych z silników 
wysokoprężnych przeznaczonych do użycia 
w pojazdach oraz emisji gazowych 
zanieczyszczeń z silników z wymuszonym 
zapłonem zasilanych gazem ziemnym lub 
gazem płynnym przeznaczonych do użycia 
w pojazdach o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t. Obecnie norma ta 
wydaje się być najwłaściwsza jako podstawa 
definicji pojazdów ekologicznie czystych 
zastosowanej w niniejszej dyrektywie. 
Należy jednak zapewnić możliwość zmiany 
tej definicji w sposób uwzględniający postęp 
techniczny, włączając do elementów 
podlegających ocenie nie tylko parametry 
ekologiczne, lecz również wydajność 
energetyczną. Należy w szczególności 
rozszerzyć definicję na silniki 
wykorzystujące technologie hybrydowe lub 
niepowodujące emisji zanieczyszczeń.

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie sformułować definicję EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles), 
tak aby obejmowała ona ocenę parametrów wydajności energetycznej i uwzględniała 
innowacyjne technologie, zgodnie z perspektywami europejskiej polityki energetycznej oraz 
wspólnotowymi przepisami w zakresie paliw alternatywnych.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 13

(13) Ekologicznie czyste pojazdy mają 
wyższą cenę zakupu niż konwencjonalne, 
gdyż rynek tego typu pojazdu nie jest dobrze 
rozwinięty. Stworzenie pewnego 
minimalnego zapotrzebowania na takie
pojazdy powinno spowodować, że 
producenci zareagują pozytywnie, co 

(13) Ekologicznie czyste pojazdy mają 
wyższą cenę zakupu niż konwencjonalne, 
gdyż rynek tego typu pojazdu nie jest dobrze 
rozwinięty. Stworzenie pewnego 
minimalnego zapotrzebowania na
ekologicznie czyste pojazdy, które powinno 
spowodować, że producenci zareagują 
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doprowadzi do wprowadzenia na rynek 
bardziej sprawnych i efektywnych 
technologii. W miarę wzrostu popytu, 
korzyści skali powinny doprowadzić do 
obniżenia kosztów.

pozytywnie, co doprowadzi do 
wprowadzenia na rynek bardziej sprawnych 
i efektywnych technologii, powinno być 
połączone ze stworzeniem minimalnego 
systemu dystrybucji paliw alternatywnych, 
dającego użytkownikom konkretną 
możliwość wyboru. W miarę wzrostu popytu 
na ekologicznie czyste pojazdy oraz 
dostępności paliw alternatywnych, korzyści 
skali powinny doprowadzić do obniżenia 
kosztów ekologicznie czystych pojazdów, a 
także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i 
zużycia energii.

Or. it

Uzasadnienie

Stworzenie rynku nie ogranicza się do bodźca popytowego, lecz wymaga również możliwości 
wyboru: konsument, w tym przypadku podmiot używający ekologicznie czystych pojazdów, 
musi mieć w szczególności możliwość dokonania wyboru spośród wszystkich rodzajów paliw, 
tradycyjnych i innowacyjnych. Polityka oparta wyłącznie na zobowiązaniach i kontroli nie 
wystarcza w każdym razie do wspierania niezależnego i sprawnego rynku.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 14

(14) Wyższy koszt ekologicznie czystych 
pojazdów nie powinien prowadzić do 
obniżenia jakości usług transportu 
publicznego. Wsparcie finansowe z 
funduszy krajowych i odpowiednich 
funduszy wspólnotowych może więc 
rekompensować poniesione wyższe koszty 
zakupów. Można oczekiwać w związku z 
tym ogólnie pozytywnego wyniku dla 
społeczeństwa wyrażonego stosunkiem 
koszty/korzyści dzięki zmniejszeniu 
szkodliwego oddziaływania na środowisko i 
zdrowie.

(14) Wyższy koszt ekologicznie czystych 
pojazdów nie powinien prowadzić do 
obniżenia jakości usług transportu 
publicznego. Wsparcie finansowe z 
funduszy z krajowych budżetów państw 
członkowskich i odpowiednich funduszy 
wspólnotowych musi więc rekompensować 
poniesione wyższe koszty zakupów. Można 
oczekiwać w związku z tym ogólnie 
pozytywnego wyniku dla społeczeństwa 
wyrażonego stosunkiem koszty/korzyści 
dzięki zmniejszeniu szkodliwego 
oddziaływania na środowisko i zdrowie.

Or. de
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Uzasadnienie

Wniosek dotyczy przede wszystkim administracji lokalnych i regionalnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Z uwagi na spodziewane wyższe koszty oznaczałoby to dla nich 
obciążenie finansowe.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 13
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje Państwa 
Członkowskie do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zapewnienia, aby organy 
publiczne nabywały pewien kontyngent 
ekologicznie czystych pojazdów.

Celem niniejszej dyrektywy jest 
promowanie zbytu pojazdów czystych 
ekologicznie. Powinno to zachęcić 
producentów do przyspieszenia prac nad 
rozwojem pojazdów o niższym zużyciu 
energii i niższych emisjach spalin.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolność wydaje się lepszą zasadą. W podobnym przypadku, w dyrektywie 2003/30/WE 
w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, 
europejski ustawodawca zdecydował się już na takie rozwiązanie.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 14
Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje Państwa
Członkowskie do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zapewnienia, aby organy 
publiczne nabywały pewien kontyngent 
ekologicznie czystych pojazdów.

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa
członkowskie do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zapewnienia, aby organy 
publiczne oraz działające na podstawie ich 
koncesji lub zezwolenia podmioty 
gospodarcze świadczące usługi 
transportowe, o ile okres trwania umowy z 
podwykonawcą wynosi nie mniej niż 8 lat, 
nabywały pewien kontyngent ekologicznie 
czystych pojazdów.

Or. de
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 zakres przedmiotowy dyrektywy powinien obejmować również podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe na podstawie koncesji lub zezwolenia organu 
publicznego. Okres trwania umów z podwykonawcami jest często znacznie krótszy niż okres 
trwania koncesji na obsługę linii przyznanych przez zleceniodawcę, a tym samym jest krótszy 
od ustawowych okresów amortyzacji. W przypadku normy EEV amortyzacja podwyższonych 
kosztów przy krótkim okresie trwania umowy nie jest możliwa i doprowadziłaby do 
nadmiernej dolegliwości wobec podwykonawców.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 15
Artykuł 2 litera b)

b) „Ekologicznie czysty pojazd" oznacza 
nowy pojazd transportu drogowego 
spełniający normę „EEV” (pojazdu bardziej 
przyjaznego dla środowiska) określoną w 
art. 1 lit. c) i określoną ilościowo w sekcji 
6.2.1 załącznika I dyrektywy 2005/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w jego
aktualnej wersji.

b) „Ekologicznie czysty pojazd" oznacza 
nowy pojazd transportu drogowego 
spełniający normę „EEV” (pojazdu bardziej 
przyjaznego dla środowiska), zgodnie z 
obecnym jej określeniem w art. 1 lit. c) i 
określeniem ilościowym w sekcji 6.2.1 
załącznika I dyrektywy 2005/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w jej
aktualnej wersji, ograniczającą się do 
parametrów oceny oddziaływania na 
środowisko, i w kolejnych wersjach, 
rozszerzoną o elementy oceny wydajności 
energetycznej.

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie sformułować definicję ekologicznie czystego pojazdu, tak aby obejmowała 
ona ocenę parametrów wydajności energetycznej i uwzględniała innowacyjne technologie. 
Zachowując obecną definicję EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), o której 
mowa w art. 2, nie uwzględnia się pojazdów niepowodujących tradycyjnych emisji i 
zwiększających oszczędność energii. W ten sposób ogranicza się środki zachęty w zakresie 
ekologicznie czystych pojazdów wyłącznie do silników zasilanych metanem, będących jedyną 
technologią alternatywną na szeroką skalę odpowiadającą obecnie definicji EEV.

Poprawkę złożył Saïd El Khadraoui

Poprawka 16
Artykuł 2 litera b)
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b) „Ekologicznie czysty pojazd" oznacza 
nowy pojazd transportu drogowego 
spełniający normę „EEV” (pojazdu bardziej 
przyjaznego dla środowiska) określoną w 
art. 1 lit. c) i określoną ilościowo w sekcji 
6.2.1 załącznika I dyrektywy 2005/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w jego 
aktualnej wersji.

b) „Ekologicznie czysty pojazd" oznacza 
pojazd transportu drogowego spełniający 
normę „EEV” (pojazdu bardziej przyjaznego 
dla środowiska) określoną w art. 1 lit. c) i 
określoną ilościowo w sekcji 6.2.1 
załącznika I dyrektywy 2005/55/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w jego 
aktualnej wersji, lub pojazd spełniający 
podobne lub wyższe standardy.

Or. en

Uzasadnienie

Organy publiczne powinny mieć możliwość zakupienia nie tylko nowych, ale także używanych 
pojazdów, które są wyposażone w technologie, dzięki którym są tak czyste jak EEV lub nawet 
czystsze. Może to również pobudzić rynek technologii modernizacyjnych, które tak samo lub 
bardziej redukują zanieczyszczenie powodowane przez pojazdy.

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 17
Artykuł 3

Państwa członkowskie zapewnią, aby 25%
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing były pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

Państwa członkowskie zapewnią, aby 10%
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing, było pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodnie z definicją 
określoną w art. 2.

Or. de

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 18
Artykuł 3

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 25% Państwa członkowskie powinny dołożyć 



PE 374.104v01-00 8/15 AM\614756PL.doc

PL

pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing były pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

starań, aby 25% pojazdów transportu 
drogowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej ponad 3,5 t, które organy 
publiczne i podmioty gospodarcze 
świadczące usługi transportowe na 
podstawie koncesji lub zezwolenia organu 
publicznego, dalej zwane podmiotami 
gospodarczymi, zakupują lub przyjmują w 
leasing, było pojazdami ekologicznie 
czystymi, zgodnie z definicją określoną w 
art. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolność wydaje się lepszą zasadą. W podobnym przypadku, w dyrektywie 2003/30/WE 
w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, 
europejski ustawodawca zdecydował się już na takie rozwiązanie.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 19
Artykuł 3

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 25% 
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing były pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

Państwa członkowskie zapewnią, aby 25% 
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing, było pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodnie z definicją 
określoną w art. 2. Zdanie pierwsze ma 
zastosowanie tylko przy założeniu, że oprócz 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 
europejskim rynku samochodowym 
dostępne są po cenach rynkowych również 
pojazdy napędzane ropą naftową w 
rozumieniu art. 2.

Or. de
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Uzasadnienie

Obecnie na europejskim rynku samochodowym niedostępne są po cenach rynkowych 
autobusy napędzane ropą naftową i spełniające normę EEV. Taki zapis oznaczałby 
jednostronne i ustawowe faworyzowanie sektora gazu ziemnego oraz niedopuszczalną 
ingerencję w rynek.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 20
Artykuł 3

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 25% 
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing były pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

Państwa członkowskie zapewnią, aby 25% 
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego w rozumieniu art. 1, 
dalej zwane podmiotami gospodarczymi, 
zakupują lub przyjmują w leasing, było
pojazdami ekologicznie czystymi, zgodnie z 
definicją określoną w art. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez art. 3 poszkodowane będą małe przedsiębiorstwa, ponieważ skutki wprowadzenia 
kontyngentu w wysokości 25% są dla nich poważniejsze niż dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa (mniej niż 50 pracowników oznacza najczęściej 
nawet mniej niż 40 samochodów) nabywają nie więcej niż jeden pojazd rocznie, a w 
normalnej sytuacji nawet co 9 lat (ustawowy odpis amortyzacyjny). Powyższy zapis 
oznaczałby zawarcie w prawie wypaczenia konkurencji na niekorzyść małych 
przedsiębiorstw.

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 21
Artykuł 3

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 25% 
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 

Państwa członkowskie zapewnią, aby 25% 
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
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organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing były pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

organu publicznego w rozumieniu art. 1, 
dalej zwane podmiotami gospodarczymi, 
zakupują lub przyjmują w leasing, było
pojazdami ekologicznie czystymi, zgodnie z 
definicją określoną w art. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez art. 3 poszkodowane będą mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ skutki wprowadzenia 
kontyngentu w wysokości 25% są dla nich poważniejsze niż dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa nabywają nie więcej niż jeden pojazd rocznie, 
kontyngent w wysokości 25% prowadziłby więc w tych przedsiębiorstwach faktycznie do 
wskaźnika 100%. Musiałyby one wciąż nabywać nowe i kosztowne pojazdy, podczas gdy 
średnie/duże przedsiębiorstwa kupowałyby jedynie 25% nowych pojazdów. Oznacza to 
zawarcie w prawie wypaczenia konkurencji na niekorzyść mikroprzedsiębiorstw.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 1a (nowy)

1-A. W przypadku regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 299 ust. 
2 Traktatu, państwa członkowskie mogą 
przyjąć - dla zastosowania niniejszej 
dyrektywy - przepisy przejściowe stosowane 
przez okres nie przekraczający dwóch lat.

Or. pt

Uzasadnienie

Przesunięcie w czasie zastosowania art. 3 ma na celu:

1) zastosowanie postanowień art. 299 ust. 2 Traktatu oraz

2) umożliwienie skutecznego stosowania niniejszej dyrektywy do regionów najbardziej 
oddalonych poprzez obniżenie szczególnie wysokich kosztów, jakie charakteryzują tam sektor 
transportowy, czego wynikiem są stałe ograniczenia, na jakie napotykają omawiane regiony 
portugalskie, hiszpańskie i francuskie.
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Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 23
Artykuł 3 ustęp 1b (nowy)

1b. Ustęp 1 nie dotyczy 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez art. 3 poszkodowane będą mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ skutki wprowadzenia 
kontyngentu w wysokości 25% są dla nich poważniejsze niż dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa nabywają nie więcej niż jeden pojazd rocznie, 
kontyngent w wysokości 25% prowadziłby więc w tych przedsiębiorstwach faktycznie do 
wskaźnika 100%. Musiałyby one wciąż nabywać nowe i kosztowne pojazdy, podczas gdy 
średnie/duże przedsiębiorstwa kupowałyby jedynie 25% nowych pojazdów. Oznacza to 
zawarcie w prawie wypaczenia konkurencji na niekorzyść mikroprzedsiębiorstw.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 24
Artykuł 3 ustęp 1c (nowy)

1c. Ustęp 1 nie dotyczy małych 
przedsiębiorstw (poniżej 50 pracowników).

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez art. 3 poszkodowane będą małe przedsiębiorstwa, ponieważ skutki wprowadzenia 
kontyngentu w wysokości 25% są dla nich poważniejsze niż dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa (mniej niż 50 pracowników oznacza najczęściej 
nawet mniej niż 40 samochodów) nabywają nie więcej niż jeden pojazd rocznie, a w 
normalnej sytuacji nawet co 9 lat (ustawowy odpis amortyzacyjny). Powyższy zapis 
oznaczałby zawarcie w prawie wypaczenia konkurencji na niekorzyść małych 
przedsiębiorstw.

Poprawkę złożyła Marta Vincenzi

Poprawka 25
Artykuł 4 ustęp 1

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

podaną w art. 2 lit. b) należy odpowiednio
dostosowywać do postępu technicznego oraz 
rozszerzyć na technologie alternatywne 
zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 6 
ust. 2. Definicja ekologicznie czystego 
pojazdu musi uwzględniać, poza 
parametrami oddziaływania na środowisko, 
również elementy wydajności energetycznej.

Or. it

Uzasadnienie

Należy ponownie sformułować definicję ekologicznie czystego pojazdu, tak aby obejmowała 
ona ocenę parametrów wydajności energetycznej i uwzględniała innowacyjne technologie, 
zgodnie z perspektywami europejskiej polityki energetycznej oraz wspólnotowymi przepisami 
w zakresie paliw alternatywnych. Ograniczając definicję do EEV (Enhanced Environmentally 
friendly Vehicle), nie uwzględnia się pojazdów niepowodujących tradycyjnych emisji i 
zwiększających oszczędność energii.

Poprawkę złożył Bogusław Liberadzki

Poprawka 26
Artykuł 6 ustęp 1

1. Corocznie, począwszy od daty określonej 
w art. 7 ust. 1, Państwa Członkowskie 
sporządzają za dany rok kalendarzowy 
zestawienie statystyczne określające liczbę i 
względne udziały bardziej przyjaznych dla 
środowiska pojazdów zakupionych lub 
przyjętych w leasing przez organy publiczne 
lub podmioty gospodarcze.

1. Corocznie, począwszy od daty określonej 
w art. 7 ust. 1, Państwa Członkowskie 
sporządzają za dany rok kalendarzowy 
zestawienie statystyczne określające liczbę 
poszczególnych rodzajów (autobusy, 
pojazdy użytkowe) i względne udziały 
bardziej przyjaznych dla środowiska 
pojazdów zakupionych lub przyjętych w 
leasing przez organy publiczne lub podmioty 
gospodarcze.

Or. pl

Uzasadnienie

W celu stworzenia możliwości bardziej dokładnej analizy stopnia realizacji założeń 
Dyrektywy.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 27
Artykuł 6 ustęp 1

1. Corocznie, począwszy od daty określonej 
w art. 7 ust. 1, Państwa Członkowskie 
sporządzają za dany rok kalendarzowy 
zestawienie statystyczne określające liczbę i 
względne udziały bardziej przyjaznych dla 
środowiska pojazdów zakupionych lub 
przyjętych w leasing przez organy publiczne 
lub podmioty gospodarcze. Każdego roku, 
Państwa Członkowskie przekazują te 
informacje Komisji, nie później niż do dnia 
30 września.

1. Co dwa lata, począwszy od daty 
określonej w art. 7 ust. 1, Państwa 
Członkowskie sporządzają za dany rok 
kalendarzowy zestawienie statystyczne 
określające liczbę i względne udziały 
bardziej przyjaznych dla środowiska 
pojazdów zakupionych lub przyjętych w 
leasing przez organy publiczne lub podmioty 
gospodarcze. Co dwa lata, Państwa 
Członkowskie przekazują te informacje 
Komisji, nie później niż do dnia 30 
września.

Or. pt

Uzasadnienie

Zmiana ta ma na celu zagwarantowanie stosowania przepisów niniejszego artykułu bez 
zwiększania związanych z nim wymogów biurokratycznych.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 28
Artykuł 6 ustęp 2

2. Na podstawie tych informacji Komisja 
przygotowuje roczne sprawozdanie o 
wypełnieniu wymagań określonych w 
niniejszej dyrektywie.

2. Na podstawie tych informacji Komisja 
przygotowuje roczne sprawozdanie o 
wypełnieniu zaleceń określonych w 
niniejszej dyrektywie.

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

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

czystych pojazdów w przypadku 
samochodów osobowych i pojazdów
dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej poniżej 3,5 t.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolność wydaje się lepszą zasadą. W podobnym przypadku, w dyrektywie 2003/30/WE 
w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, 
europejski ustawodawca zdecydował się już na takie rozwiązanie.

Poprawkę złożył Willi Piecyk

Poprawka 29
Artykuł 7 ustęp 1

Państwa Członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy prawa, rozporządzenia i 
przepisy administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej 
12 miesięcy od daty określonej w art. 8. 
Niezwłocznie przekazują one Komisji teksty 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

skreślony

Przepisy przyjęte przez Państwa 
Członkowskie zawierać będą odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
będzie towarzyszyć ich urzędowej 
publikacji. Państwa Członkowskie określają 
sposób dokonania takiego odniesienia.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolność wydaje się lepszą zasadą. W podobnym przypadku, w dyrektywie 2003/30/WE 
w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, 
europejski ustawodawca zdecydował się już na takie rozwiązanie. W związku z tym państwa 
członkowskie nie powinny być zobowiązane do wprowadzania w życie tej dyrektywy.


