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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 10
Wniosek o odrzucenie tekstu

Parlament Europejski odrzuca propozycję Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać, że dyrektywa w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów w 
istotny sposób wpłynie na czystość powietrza lub osiągnięcie celów związanych z ochroną 
klimatu. Krąg adresatów jest stosunkowo mały (8,25% rynku). Odpowiednie pojazdy nie są 
ogólnie dostępne. Poza tym w latach 2008-2009 wchodzi w życie norma Euro 5, która jest 
niemalże identyczna ze standardem EEV. Z drugiej strony mamy do czynienia ze znacznymi 
dodatkowymi kosztami, które trzeba będzie ponieść, a które w żaden sposób nie 
odzwierciedlają uzyskanych korzyści. Bardziej celowym i tańszym przedsięwzięciem byłoby 
forsowanie ambitnych założeń normy Euro 6, której powszechne oddziaływanie trwale 
przyczyniłoby się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.
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Poprawkę złożył Matthias Groote i Jutta D. Haug

Poprawka 11
Wniosek o odrzucenie tekstu

Parlament Europejski odrzuca propozycję Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać, że niniejsza propozycja w istotny sposób wpłynie na czystość powietrza 
lub osiągnięcie celów związanych z ochroną klimatu. Pojazdy są objęte przepisami ochrony 
środowiska naturalnego w odniesieniu do konkretnego produktu, zawartymi w normie Euro 5, 
które w 2008 r. również wejdą w życie. Nad taką propozycją należaloby się zastanowić 
dopiero wówczas, gdy będą dostępne wartości dopuszczalne zgodne z normą Euro 6. Różnego 
rodzaju etapy pośrednie wprowadzają jedynie zamęt i stanowią mało rozsądne rozwiązanie 
także przez wzgląd na aspekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Trudno poza tym 
oczekiwać, aby dyrektywa nakazująca nabywanie określonej liczby pojazdów szczególnie 
przyjaznych dla środowiska naturalnego, których rynek nie oferuje, wygenerowała bodźce 
rozwojowe niezbędne w przemyśle samochodowym. Dyrektywa ta dotyczyłaby mniej niż 10% 
nabywanych pojazdów, a ogromne koszty dodatkowe, jakich przysporzyłaby gminom, są 
niewspółmierne w stosunku do korzyści.

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 12
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Radę do nieustalania wspólnego stanowiska oraz wzywa Komisję do wycofania 
swojej propozycji;

Or. de

Poprawkę złożyli Matthias Groote, Jutta D. Haug

Poprawka 13
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Radę do nieustalania wspólnego stanowiska oraz wzywa Komisję do wycofania 
swojej propozycji;
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Or. de

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać, że niniejsza propozycja w istotny sposób wpłynie na czystość powietrza 
lub osiągnięcie celów związanych z ochroną klimatu. Pojazdy są objęte przepisami ochrony 
środowiska naturalnego w odniesieniu do konkretnego produktu, zawartymi w normie Euro 5, 
które w 2008 r. również wejdą w życie. Nad taką propozycją należaloby się zastanowić 
dopiero wówczas, gdy będą dostępne wartości dopuszczalne zgodne z normą Euro 6. Różnego 
rodzaju etapy pośrednie wprowadzają jedynie zamęt i stanowią mało rozsądne rozwiązanie 
także przez wzgląd na aspekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Trudno poza tym 
oczekiwać, aby dyrektywa nakazująca nabywanie określonej liczby pojazdów szczególnie 
przyjaznych dla środowiska naturalnego, których rynek nie oferuje, wygenerowała bodźce 
rozwojowe niezbędne w przemyśle samochodowym. Dyrektywa ta dotyczyłaby mniej niż 10% 
nabywanych pojazdów, a ogromne koszty dodatkowe, jakich przysporzyłaby gminom, są 
niewspółmierne w stosunku do korzyści.

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 8

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne. 
Norma dla pojazdów bardziej przyjaznych 
dla środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów 
prawa Państw Członkowskich dotyczących 
środków, jakie należy podjąć w celu 
zwalczania emisji zanieczyszczeń w postaci 
gazowej, a szczególnie w postaci zawiesiny 
cząstek stałych z silników wysokoprężnych 
przeznaczonych do użycia w pojazdach oraz 
emisji gazowych zanieczyszczeń z silników 
z wymuszonym zapłonem zasilanych gazem 
ziemnym lub gazem płynnym 

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne. 
Norma dla pojazdów bardziej przyjaznych 
dla środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów 
prawa Państw Członkowskich dotyczących 
środków, jakie należy podjąć w celu 
zwalczania emisji zanieczyszczeń w postaci 
gazowej, a szczególnie w postaci zawiesiny 
cząstek stałych z silników wysokoprężnych 
przeznaczonych do użycia w pojazdach oraz 
emisji gazowych zanieczyszczeń z silników 
z wymuszonym zapłonem zasilanych gazem 
ziemnym lub gazem płynnym 
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przeznaczonych do użycia w pojazdach1 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.

przeznaczonych do użycia w pojazdach2 o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
t. Obecnie norma ta wydaje się być 
najwłaściwsza jako podstawa definicji 
pojazdów ekologicznie czystych, w 
odniesieniu do samochodów ciężarowych,
zastosowanej w niniejszej dyrektywie. 
Należy jednak zapewnić możliwość zmiany 
tej definicji w sposób uwzględniający postęp 
techniczny.

Or. en

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 9

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

(9) Pojazdy o niskim zużyciu paliwa lub 
wykorzystujące paliwa alternatywne, w tym 
biopaliwa, gaz ziemny, LPG, wodór oraz 
różne technologie m.in. wykorzystujące 
systemy napędu elektrycznego lub 
hybrydowego spalinowo-elektrycznego 
mogą przyczynić się do obniżenia emisji 
oraz zanieczyszczeń, co prowadzi do 
poprawy jakości powietrza, a przez to 
również do znacznego podniesienia 
standardu życia w miastach, do czego 
Wspólnota Europejska jest zobowiązana 
zgodnie z art. 2 traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że poprzez nabywanie pojazdów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego, czego wymaga niniejsza dyrektywa, Wspólnota wywiązuje się jednocześnie z 
zadania polegającego na poprawie jakości powietrza i podnoszeniu standardu życia, które 
nakłada na nią art. 2 TWE.

  
1 Dz.U.L 44 z 16.2.2000, str. 1. 
2 Dz.U.L 44 z 16.2.2000, str. 1. 
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 10

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać obowiązku nabywania pojazdów szczególnie czystych ekologicznie 
przez podmioty świadczące usługi na rzecz organów publicznych. Dzięki bardziej elastycznym 
przepisom możliwe jest pełniejsze uwzględnienie rzeczywistej dostępności tych pojazdów, 
która nie jest jeszcze powszechna, a także warunków lokalnych oraz możliwości finansowych.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 10

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

(10) Stopniowe nabywanie ekologicznie 
czystych pojazdów powinno przyczynić się 
do zmniejszenia zanieczyszczenia i zużycia 
energii i korzystnie wpłynąć na szybsze 
wprowadzenie na rynek tych technologii 
pojazdów.

Or. pl

Uzasadnienie

Ze względu na możliwości finansowe nowych krajów UE proponowany zapis stopniowego 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów jest lepszy do przyjęcia i realizacji.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 10

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

pojazdów przyczynia się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia i zużycia energii i 
korzystnie wpływa na szybsze 
wprowadzenie na rynek tych technologii 
pojazdów. Zakup takich pojazdów na 
zasadzie dobrowolności powinno się zatem 
intensywnie wspierać zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym.

Or. en

Uzasadnienie

Nabywanie pojazdów czystych ekologicznie należy intensywnie wspierać we wszystkich 
sektorach, w tym również zakup takich pojazdów przez organy publiczne, przemysł i 
gospodarstwa domowe, aby powstał w ten sposób duży popyt na pojazdy czyste ekologicznie.
Ukształtowanie się silnego rynku pozwoli przemysłowi na produkowanie większej liczby 
takich pojazdów i obniżenie ich ceny.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 11

(11) Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 
promowania również przez Państwa 
Członkowskie zamówień na pojazdy o 
podwyższonych parametrach ekologicznych 
w kategoriach pojazdów o masie poniżej 3,5 
t, oferując preferencje w odniesieniu do 
najnowszych norm emisji zanieczyszczeń 
Euro zgodnie z dyrektywą 70/220/WE oraz, 
w kategorii samochodów osobowych, 
pojazdom o emisjach CO2 poniżej 120 
g/km, przy uwzględnieniu wszelkich 
technologii pojazdów wykorzystujących 
alternatywne paliwa, a mianowicie 
biopaliwa, gaz ziemny, LPG, wodór oraz 
hybrydowe systemy napędowe.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Promowanie zamówień na pojazdy w ujęciu kategorii samochodów w przedstawionym 
brzmieniu ma charakter korupcjogenny – promujący jedną lub niektóre firmy.
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Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 11

(11) Niniejsza dyrektywa nie wyklucza
promowania również przez Państwa 
Członkowskie zamówień na pojazdy o 
podwyższonych parametrach ekologicznych 
w kategoriach pojazdów o masie poniżej 3,5 
t, oferując preferencje w odniesieniu do 
najnowszych norm emisji zanieczyszczeń 
Euro zgodnie z dyrektywą 70/220/WE oraz, 
w kategorii samochodów osobowych, 
pojazdom o emisjach CO2 poniżej 120 g/km, 
przy uwzględnieniu wszelkich technologii 
pojazdów wykorzystujących alternatywne 
paliwa, a mianowicie biopaliwa, gaz ziemny, 
LPG, wodór oraz hybrydowe systemy 
napędowe.

(11) Niniejsza dyrektywa wymaga również
od państw członkowskich promowania 
zamówień na pojazdy o podwyższonych 
parametrach ekologicznych w kategoriach 
pojazdów o masie poniżej 3,5 t, oferując 
preferencje w odniesieniu do najnowszych 
norm emisji zanieczyszczeń Euro zgodnie z 
dyrektywą 70/220/WE oraz, w kategorii 
samochodów osobowych, pojazdom o 
emisjach CO2 poniżej 120 g/km do 2010 r. i 
poniżej 100g/km po tej dacie, przy 
uwzględnieniu wszelkich technologii 
pojazdów wykorzystujących alternatywne 
paliwa, a mianowicie biopaliwa, gaz ziemny, 
LPG, wodór oraz hybrydowe systemy 
napędowe.

Or. en

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 12

(12) Zobowiązania do zakupu lub leasingu 
pojazdów należy w podobny sposób 
zastosować w odniesieniu do wszystkich 
dostawców usług transportu publicznego.

(12) Zachęty do zakupu lub leasingu 
pojazdów należy w podobny sposób 
zastosować w odniesieniu do wszystkich 
dostawców usług transportu publicznego.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać obowiązku nabywania pojazdów szczególnie czystych ekologicznie 
przez podmioty świadczące usługi na rzecz organów publicznych. Dzięki bardziej elastycznym 
przepisom możliwe jest pełniejsze uwzględnienie rzeczywistej dostępności tych pojazdów, 
która nie jest jeszcze powszechna, a także warunków lokalnych oraz możliwości finansowych.
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Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 12

(12) Zobowiązania do zakupu lub leasingu 
pojazdów należy w podobny sposób 
zastosować w odniesieniu do wszystkich 
dostawców usług transportu publicznego.

(12) Zachęty do zakupu lub leasingu 
pojazdów czystych ekologicznie należy w 
podobny sposób zastosować w odniesieniu 
do wszystkich dostawców usług transportu 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 3.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 23
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 
doprowadzi do wprowadzenia na rynek 
bardziej sprawnych i efektywnych 
technologii. W miarę wzrostu popytu, 
korzyści skali powinny doprowadzić do 
obniżenia kosztów.

(13) Ekologicznie czyste pojazdy mają 
wyższą cenę zakupu niż konwencjonalne, 
gdyż rynek tego typu pojazdów nie jest 
dobrze rozwinięty. Dlatego też wcześniejsze 
stworzenie zapotrzebowania na takie 
pojazdy powinno spowodować, że 
producenci zareagują pozytywnie, co 
doprowadzi do wprowadzenia na rynek 
bardziej sprawnych i efektywnych 
technologii. W miarę wzrostu popytu, 
korzyści skali powinny doprowadzić do 
obniżenia kosztów.

Or. de

Uzasadnienie

Minimalne zapotrzebowanie wynikające z przepisów wprowadzających taki obowiązek jest 
złym rozwiązaniem z przyczyn, o których mowa w uzasadnieniu do poprawki 3 dotyczącej 
punktu uzasadnienia 10. Jednak ze względu na odpowiednie zalecenia należy oczekiwać 
pozytywnych skutków w odniesieniu do wprowadzania takich technologii na rynek.
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 24
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 krajowych i odpowiednich 
funduszy wspólnotowych, takich jak 
fundusze strukturalne i spójnościowe,
powinno 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

Uzasadnienie

Osiągnięcie celu, jakim jest nabywanie określonej liczby pojazdów przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, będzie możliwe tylko wówczas, gdy organy publiczne będą do tego 
odpowiednio zachęcane. Konieczna będzie w tym celu rekompensata w ramach odpowiednich 
programów wsparcia.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 25
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 krajowych i odpowiednich 
funduszy wspólnotowych powinno 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska słusznie podkreśla, że nabywanie o wiele droższych pojazdów kryje w 
sobie ryzyko ograniczenia konkurencyjności transportu publicznego w porównaniu z innymi 
środkami lokomocji oraz może zagrozić i tak już napiętym budżetom komunalnym i 
regionalnym. Ponadto UE i władze krajowe powinny oferować władzom lokalnym i 
regionalnym zachęty finansowe do nabywania pojazdów czystych ekologicznie.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 26
Artykuł 1

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

Niniejszym wzywa się państwa członkowskie
do podjęcia odpowiednich działań w celu 
wspierania zakupu pojazdów czystych 
ekologicznie przez organy publiczne.

Or. de

Uzasadnienie

Państw członkowskich nie należy do niczego zobowiązywać. Poprzez wydawanie zaleceń, 
które stanowią bardziej elastyczne narzędzie perswazji, możliwe jest nabywanie pojazdów 
czystych ekologicznie w ramach ich rzeczywistej dostępności oraz przy uwzględnieniu sytuacji 
w danym regionie i możliwości finansowych. Działania podejmowane przez organy publiczne 
powinny służyć tworzeniu zachęt do nabywania przez te organy pojazdów przyjaznych dla 
środowiska w myśl niniejszego przepisu.

Poprawkę złożyli Matthias Groote i Jutta D. Haug

Poprawka 27
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 zaleca państwom 
członkowskim podjęcie odpowiednich 
działań, które mogą się przyczynić do tego, 
że organy publiczne nabywające pojazdy
będą zwracać szczególną uwagę na zakup 
pojazdów czystych ekologicznie.

Or. de
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Uzasadnienie

Państw członkowskich nie należy do niczego zobowiązywać. To samo dotyczy określenia 
obowiązkowego kontyngentu pojazdów szczególnie przyjaznych dla środowiska naturalnego 
(EEV) zgodnie z dyrektywą 2005/55/WE. Ze względu na różnorodność potrzeb, w związku z 
którymi pojazdy są nabywane, a także ze względu na fakt, iż na rynku nie ma jeszcze 
odpowiednich pojazdów, wprowadzenie obowiązku nabywania ściśle określonej liczby 
pojazdów nie odniesie oczekiwanego skutku.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 28
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 zachęca państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zapewnienia, aby organy 
publiczne i instytucje prywatne nabywały 
pewien kontyngent ekologicznie czystych 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie do wprowadzenia obowiązkowego kontyngentu pojazdów czystych ekologicznie 
w wysokości 25% oznacza wysokie dodatkowe koszty, które będą musiały ponieść władze 
lokalne i regionalne. Obowiązkowy wymóg zakupu droższych pojazdów może być ze szkodą 
dla konkurencyjności transportu publicznego. Z tego powodu działania na zasadzie 
dobrowolności miałyby większy wpływ na osiągnięcie celów dyrektywy. Również sektor 
prywatny należy zachęcać do kupowania pojazdów czystych ekologicznie. Skutki takich 
działań byłyby jeszcze bardziej widoczne, a szanse sektora publicznego i prywatnego 
zostałyby w ten sposób wyrównane.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 29
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 

(b) „Ekologicznie czysty samochód 
ciężarowy” 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 
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aktualnej wersji. Parlamentu Europejskiego i Rady w jego 
aktualnej wersji.

Or. en

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 30
Artykuł 2 litera b a) (nowa)

(ba) „Ekologicznie czysty samochód 
osobowy” oznacza nowy samochód 
osobowy spełniający najnowsze normy 
emisji zanieczyszczeń Euro zgodnie z 
dyrektywą 70/220/EWG oraz wydzielający 
CO2 na poziomie niższym niż 120 g/km do 
2010 r. oraz poniżej 100 g/km po tej dacie.

Or. en

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 31
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 stwarzają zachęty dla 
sektora publicznego i prywatnego w celu 
osiągnięcia stanu, w którym orientacyjnie
25% pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które są nabywane lub przyjmowane w 
leasing w danym roku, jest pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Nabywanie 25% pojazdów czystych ekologicznie przez wszystkie sektory powinno być 
wspierane na zasadzie dobrowolności. Obecnie pojazdy czyste ekologicznie są znacznie 
droższe niż pojazdy konwencjonalne. Państwa członkowskie powinny opracować zestaw 
nieobowiązkowych środków, dzięki którym stwarzałyby zachęty dla wszystkich sektorów w 
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celu nakłonienia ich do nabywania na zasadzie dobrowolności pojazdów czystych 
ekologicznie.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 32
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 stopniowe 
zwiększanie udziału pojazdów ekologicznie 
czystych, zgodne z definicją określoną w 
art. 2, w ogólnej liczbie 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Ze względu na możliwości finansowe nowych krajów UE proponowany zapis stopniowego 
zwiększenia udziału czystych pojazdów jest lepszy do przyjęcia i realizacji.

Poprawkę złożyli Matthias Groote i Jutta D. Haug

Poprawka 33
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.

Zaleca się państwom członkowskim 
podjęcie odpowiednich działań, które 
doprowadzą do tego, że 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, będzie pojazdami ekologicznie 
czystymi, zgodne z definicją określoną w 
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art. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmian wprowadzonych wcześniej. Promowanie zakupu pojazdów 
czystych ekologicznie powinno się odbywać na zasadzie dobrowolności.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 34
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 dążą do tego, 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, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Dążenie do osiągnięcia poziomu 25% w odniesieniu do liczby pojazdów czystych ekologicznie 
powinno mieć na początku charakter dobrowolny i nie być traktowane jako obowiązek.
Uzasadnia się to tym, że w różnych kategoriach pojazdów brakuje niezbędnych rozwiązań 
technologicznych, jak również koniecznością uwzględnienia różnych uwarunkowań, co jest 
możliwe tylko przy zastosowaniu bardziej elastycznego narzędzia, jakim jest korzystanie z 
możliwości wydawania zaleceń.

Poprawkę złożyła Margrete Auken

Poprawka 35
Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

Państwa członkowskie gwarantują, że 50% 
samochodów osobowych, zakupionych lub 
przyjętych w leasing w danym roku przez 
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organy publiczne i podmioty gospodarcze 
świadczące usługi transportowe na 
podstawie koncesji lub zezwolenia organu 
publicznego, dalej zwane podmiotami 
gospodarczymi, to samochody czyste 
ekologicznie, zgodnie z definicją w art. 2.

Or. en

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 36
Artykuł 4 ustęp 1

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana normy odniesienia z art. 6 ust. 2 na art. 5 ust. 2 stanowi korektę przeoczenia 
redakcyjnego.

Poprawkę złożyli Matthias Groote i Jutta D. Haug

Poprawka 37
Artykuł 5

1. Komisję wspiera w pracach komitet. skreślony

2. W każdym przypadku, gdy dokonuje się 
odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje 
się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, 
uwzględniając przepisy jej art. 8. 
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE, wynosi … [nie może 
przekraczać trzech miesięcy].

3. Komitet przyjmuje swój regulamin 
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wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja nie potrzebuje wsparcia ze strony komitetu. Rezygnacja z powołania komitetu 
stanowi również działanie mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Poprawkę złożyli Matthias Groote i Jutta D. Haug

Poprawka 38
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.

Or. de

Uzasadnienie

Celem skreślenia art. 6 ust. 1 jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 39
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 

1. Dwa lata po dacie określonej w art. 7 ust. 
1, państwa członkowskie sporządzają 
zestawienie statystyczne określające liczbę i 
względne udziały bardziej przyjaznych dla 
środowiska pojazdów, zakupionych lub 
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środowiska pojazdów zakupionych lub 
przyjętych w leasing przez organy publiczne 
lub podmioty gospodarcze.

przyjętych w leasing przez organy publiczne 
lub podmioty gospodarcze, aktualną 
średnią wartość dotyczącą normy „Euro” w 
odniesieniu do parków pojazdów oraj jej 
zmiany w skali roku.

Każdego roku, Państwa Członkowskie 
przekazują te informacje Komisji, nie 
później niż do dnia 30 września.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tego rodzaju sprawozdawczości jest udokumentowanie postępów w zakresie 
nabywania pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz odnawiania parku 
pojazdów. Konieczność sporządzania sprawozdań co dwa lata ma na celu ograniczenie 
biurokracji i deregulację.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
Artykuł 6 ustęp 1 akapit 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.

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.

Or. pl

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze (tzw. small business) dysponujące jednym lub dwoma samochodami 
decydując się na leasing lub zakup następnych maszyn są zmuszone administracyjnie, zgodnie 
z niniejszą dyrektywą (COM(2005)0634 końcowy), do zakupu/leasingu pojazdów ekologicznie 
czystych, często droższych. Zapis w dotychczasowej formie narusza zasadę wolnej konkurencji 
na rynku UE, gdzie większe podmioty gospodarcze mogą przerzucić na konsumentów 
poniesione koszty za zakup samochodów ekologicznie czystych, a małe podmioty mogą upaść, 
tracąc płynność finansową.
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Poprawkę złożyli Matthias Groote i Jutta D. Haug

Poprawka 41
Artykuł 6 ustęp 2

2. Na podstawie tych informacji Komisja 
przygotowuje roczne sprawozdanie o 
wypełnieniu wymagań 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 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów 
na samochody osobowe i pojazdy dostawcze 
o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 
3,5 t.

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, działań podjętych
przez państwa członkowskie i potrzeby 
dalszych działań oraz przedstawi wnioski, w 
razie potrzeby, w szczególności odnośnie do
wprowadzenia obowiązku nabywania 
ekologicznie czystych pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze zmian wprowadzonych wcześniej. Celem jest zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 2

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

2. Na podstawie informacji państw 
członkowskich, zgodnie z art. 6 ust. 1, nie 
później niż trzy lata po dacie określonej w 
art. 7 ust. 1, Komisja przygotowuje 
sprawozdanie o stosowaniu niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdanie dokona oceny 
efektów niniejszej dyrektywy, działań 
podjętych przez państwa członkowskie i 
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potrzeby dalszych działań oraz przedstawi 
wnioski, w razie potrzeby, w szczególności 
odnośnie do wprowadzenia obowiązku 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów.

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 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów 
na samochody osobowe i pojazdy dostawcze 
o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 
3,5 t.

Or. de

Uzasadnienie

W zależności od osiągniętych postępów i rozwoju sytuacji na rynku możliwe jest podjęcie 
dalszych działań, takich jak wprowadzenie obowiązku nabywania pojazdów czystych 
ekologicznie.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 43
Artykuł 6 ustęp 2 akapit 2

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 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie takiego obowiązku obarczyłoby władze lokalne i regionalne znacznymi 
kosztami dodatkowymi. Dlatego należy stosować zachęty do nabywania na zasadzie 
dobrowolności większej liczby pojazdów czystych ekologicznie, do czego konieczne są 
również wystarczające środki finansowe.


