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Poprawka 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek jest sprzeczny z ideą wolnej gospodarki rynkowej i znacznie ogranicza możliwości 
dokonywania zakupów przez organy lokalne. Ponadto zmieniony wniosek pomija stanowisko 
komisji (A6-0232/2006) przyjęte w dniu 29 czerwca 2006 r.

Poprawka 13
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Celem niniejszej dyrektywy jest 
pobudzenie rynku ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów, a 
zwłaszcza – ponieważ będzie miało to 
znaczący wpływ na środowisko – wywarcie 
wpływu na rynek znormalizowanych 
pojazdów produkowanych w dużej liczbie, 
takich jak samochody osobowe, autobusy, 
autokary, ciężarówki itp. Nie jest zatem
zamiarem wpłynięcie na decyzje dotyczące 
zamówień publicznych pojazdów 
wykorzystywanych do świadczenia 
podstawowych usług ratowniczych ani 
innych wysoko specjalistycznych 
pojazdów.

Or. en
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Uzasadnienie

Pojazdy ratunkowe i inne wysoko specjalistyczne pojazdy są drogie i produkowane w 
niewielkiej liczbie, co oznacza, że nie są skutecznymi stymulatorami rynku.

Poprawka 14
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 15
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\726332PL.doc 5/43 PE407.696v01-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Poprawka 16
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Największy wpływ na rynek oraz 
najbardziej opłacalne wyniki z punktu 
widzenia kosztów i zysków mogą być 
osiągnięte poprzez obowiązkowe 
włączenie kosztów zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy 
świadczące publiczne usługi transportowe.

(13) Wpływ na rynek oraz najbardziej 
opłacalne wyniki z punktu widzenia 
kosztów i zysków mogą być osiągnięte 
poprzez obowiązkowe włączenie kosztów 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń jako 
kryteriów udzielenia zamówień 
publicznych na pojazdy świadczące 
publiczne usługi transportowe.

Or. de

Uzasadnienie

Założenie Komisji, że poprzez uwzględnienie kosztów zużycia energii oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania jako kryterium udzielania zamówień osiągnięte 
zostaną najlepsze efekty rynkowe i optymalny stosunek kosztów i korzyści, zaciemnia 
ekonomiczne kryteria, takie jak koszty utrzymania. Wymienionym kryteriom środowiskowym 
nabywania czystych ekologicznie i energooszczędnych pojazdów nadano jedynie charakter 
pomocniczy.
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Poprawka 17
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Włączenie zużycia energii oraz emisji 
CO2 i zanieczyszczeń jako kryteriów 
udzielenia zamówień publicznych nie 
oznacza wyższych kosztów, ale raczej
umożliwia założenie kosztów cyklu 
użytkowania w decyzji dotyczącej 
zamówienia. W uzupełnieniu do 
prawodawstwa dotyczącego norm emisji 
Euro, w którym określono maksymalne 
poziomy emisji, niniejsze podejście określa 
wartości pieniężne rzeczywistych emisji 
zanieczyszczeń i nie wymaga określenia 
jakichkolwiek dodatkowych norm.

(14) Włączenie zużycia energii oraz emisji 
CO2 i zanieczyszczeń jako kryteriów 
udzielenia zamówień publicznych może 
umożliwić założenie kosztów cyklu 
użytkowania w decyzji dotyczącej 
zamówienia. W uzupełnieniu do 
prawodawstwa dotyczącego norm emisji 
Euro, w którym określono maksymalne 
poziomy emisji, niniejsze podejście określa 
wartości pieniężne rzeczywistych emisji 
zanieczyszczeń i nie wymaga określenia 
jakichkolwiek dodatkowych norm.

Or. de

Uzasadnienie

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Poprawka 18
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Badanie ExternE, program Komisji 
„Czyste powietrze dla Europy” (CAFE) 
oraz projekt HEATCO dostarczyły 

(15) Badanie ExternE, program Komisji 
„Czyste powietrze dla Europy” (CAFE) 
oraz projekt HEATCO dostarczyły 
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informacji na temat kosztów emisji CO2, 
NOx, węglowodorów niemetanowych i 
pyłu zawieszonego. W celu uproszczenia 
procedury udzielania zamówień 
uwzględniono koszty według obecnych 
wartości.

informacji na temat kosztów emisji CO2, 
NOx, węglowodorów niemetanowych i 
pyłu zawieszonego. Należy jednak 
dokonać rozróżnienia między gazami 
cieplarnianymi i substancjami 
toksycznymi, ponieważ w przypadku 
substancji toksycznych oznacza to 
przykładanie wartości pieniężnej do 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka19
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, że obok kryteriów określonych w niniejszej dyrektywie można 
również stosować inne kryteria i metodyki. Z tego względu niniejszy punkt preambuły został
zmieniony i dodany do głównych postanowień dyrektywy jako nowy artykuł po art. 4.
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Poprawka 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie hierarchii kryteriów udzielania zamówień leży w gestii każdego organu 
udzielającego zamówień. W dyrektywie należy wyraźnie stwierdzić, że organy publiczne mogą 
zachować elastyczność w zakresie procedury udzielania zamówień, którą powinny stosować, 
a także wagi, jaką przykładają do kryterium kosztów podczas cyklu użytkowania w swoich 
ostatecznych decyzjach dotyczących zakupu.

Poprawka 21
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć naruszenia zasady pomocniczości w rozumieniu art. 5 Traktatu WE, na szczeblu 
UE nie należy regulować obowiązkowego stosowania kryteriów nabywania czystych 
ekologicznie i energooszczędnych pojazdów. Obowiązkowe uwzględnianie kosztów zużycia 
energii, emisji CO2 i zanieczyszczeń jako kryterium udzielania zamówień jest sprzeczne z 
ogólnymi dyrektywami UE o zamówieniach publicznych.

Poprawka 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wartości progowe ustalone w 
dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE 
nie mogą zostać przekroczone.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że podczas stosowania dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE 
muszą również obowiązywać wartości progowe de minimis. W celu zapewnienia stosowania 
przepisu w praktyce należy wyłączyć zakupy na mniejszą skalę.

Poprawka 23
Hanne Dahl

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wspólny podatek minimalny 
nakładany na emisje CO2 z kopalnych 
źródeł energii wygenerowałby fundusze 
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na inwestycje w dziedzinie przechodzenia 
na energię odnawialną i przyczyniłby się 
do oszczędności energii.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany klimatyczne mają tak wielkie znaczenie, że należy podjąć poważne działania w 
zakresie propagowania czystszych ekologicznie i bardziej energooszczędnych pojazdów w 
transporcie drogowym.

Poprawka 24
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ponieważ cel polegający na 
promowaniu ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów nie może 
zostać w wystarczającym stopniu 
osiągnięty przez państwa członkowskie, 
lecz wymaga działania na poziomie 
Wspólnoty, aby zapewnić masę krytyczną 
pojazdów niezbędną dla prowadzenia 
przez europejski przemysł opłacalnych 
prac rozwojowych, Wspólnota może 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu WE. Stosownie do zasady 
proporcjonalności, określonej we 
wspomnianym artykule, zakres niniejszej
dyrektywy nie wykracza poza to, co jest 
konieczne dla osiągnięcia powyższych 
celów.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Komisja zakłada jedynie, że państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie i w 
odpowiedni sposób osiągnąć celu propagowania czystych ekologicznie i energooszczędnych 
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pojazdów i że dzięki środkom na szczeblu Wspólnoty osiągnięta zostanie masa krytyczna 
pojazdów zapewniająca opłacalny rozwój przemysłu europejskiego.

Poprawka 25
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny nadal wspierać inicjatywy w 
zakresie transportu na obszarach 
miejskich, takie jak program CIVITAS i 
program Inteligentna energia - Europa.

Or. de

Uzasadnienie

Inicjatywy UE, takie jak program CIVITAS czy program Inteligentna energia - Europa, 
okazały się bardzo udane w zakresie propagowania czystych ekologicznie i 
energooszczędnych pojazdów, należy im w związku z tym udzielać dalszego wsparcia.

Poprawka 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny nadal wspierać inicjatywy w 
zakresie transportu na obszarach 
miejskich, takie jak program CIVITAS i 
program Inteligentna energia - Europa.

Or. de
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Uzasadnienie

Inicjatywy UE, takie jak program CIVITAS czy program Inteligentna energia - Europa, 
okazały się bardzo udane w zakresie propagowania czystych ekologicznie i 
energooszczędnych pojazdów, należy im w związku z tym udzielać dalszego wsparcia.

Poprawka 27
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego. Pojazdy drogowe 
wykorzystywane przez władze lub 
operatorów do wsparcia operacyjnego i 
utrzymania infrastruktury w transporcie 
miejskim wyłączone są z zakresu 
stosowania dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Pojazdy specjalne w transporcie miejskim, takie jak pojazdy służące do utrzymania trakcji 
napowietrznej, produkowane są w niewielkiej liczbie i nieseryjnie. Takie pojazdy powinny być 
wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy, ponieważ rzeczywiste cykle jezdne takich 
pojazdów są bardzo zróżnicowane, a zatem niemożliwe jest zharmonizowane obliczenie 
zużycia energii i poziomu emisji. Wyłączenie to obniża koszty kontroli transpozycji i 
stosowania dyrektywy.
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Poprawka 28
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na nowe pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

Dla celów niniejszej dyrektywy:
- „pojazd w transporcie drogowym” 
oznacza pojazd sklasyfikowany jako N2 
lub N3; jeśli pojazd jest wykorzystywany 
do świadczenia usług pasażerskich przez 
podmiot świadczący usługi publiczne, 
pojazd taki jest sklasyfikowany jako M3;
- „podmiot świadczący usługi publiczne” 
jest definiowany zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. dotyczącym usług 
publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego1;
1 Dz.U. L 315 z 3.12.2007, str. 1.

Or. en
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Poprawka 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i cel
W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić 
się do wsparcia i rozwoju rynku 
przyjaznych dla środowiska i 
energooszczędnych pojazdów. Włączenie 
do zamówień publicznych rzeczywistych 
kosztów przypadających na cykl 
użytkowania, łącznie z kosztami 
środowiskowymi, jest instrumentem 
częściowym służącym osiągnięciu tego 
celu. W celu promocji ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów 
niniejsza dyrektywa wymaga włączenia 
kosztów operacyjnych zużycia energii 
podczas cyklu użytkowania oraz emisji 
CO2 i zanieczyszczeń jako kryteriów 
udzielenia zamówień publicznych na 
pojazdy w transporcie drogowym przez 
instytucje lub podmioty zamawiające w 
rozumieniu dyrektyw 2004/17/WE i 
2004/18/WE lub jako kryteria zakupu 
takich pojazdów przez podmioty 
gospodarcze na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego.

Or. de

Uzasadnienie

System zamówień publicznych stanowi skuteczny instrument częściowy służący rozwojowi 
rynku energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska pojazdów.



AM\726332PL.doc 15/43 PE407.696v01-00

PL

Poprawka 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza 
dyrektywa zaleca włączenie kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako wskazówek podczas
udzielenia zamówień publicznych na nowe 
pojazdy w transporcie drogowym przez 
instytucje lub podmioty zamawiające w 
rozumieniu dyrektyw 2004/17/WE i 
2004/18/WE lub jako wskazówek podczas
zakupu takich pojazdów przez podmioty 
gospodarcze na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego.
(Niniejsza poprawka dotycząca wskazówek 
odnosi się do całego tekstu. Jej przyjęcie 
wymaga wprowadzenia odpowiednich 
zmian w całym tekście. Wyrażenia 
„kryteria udzielania zamówień” lub 
„kryteria”, gdy jest ono używane w 
znaczeniu kryteriów udzielania zamówień, 
zastępuje się słowem „wskazówki”.) 

Or. de

Uzasadnienie

Przedłożony wniosek przyjmuje sformułowania dyrektywy UE o zamówieniach publicznych, 
jest jednak sprzeczny z systematyką prawa UE o zamówieniach publicznych. Prowadzi to w 
praktyce do zakłócenia procesu decyzyjnego w sprawie udzielenia zamówień publicznych. Aby 
jednoznacznie rozgraniczyć sformułowania prawa o zamówieniach od sformułowań 
niniejszego wniosku, należy wybrać sformułowanie „wskazówka”. Na wielu obszarach gminy 
zachęcane są do zakupu pojazdów używanych.
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Poprawka31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów niniejszej dyrektywy:
– „pojazd w transporcie drogowym” 
oznacza pojazd objęty kategoriami 
pojazdów wymienionymi w tabeli 3 w 
załączniku do niniejszej dyrektywy;
- „podmiot”, o którym mowa w ust. 1, 
oznacza podmiot, który wypełnia 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych wykonywanych na mocy 
umowy o świadczenie usług publicznych w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego1.
1 Dz.U. L 315 z 3.12.2007, str. 1.

Or. en

Poprawka 32
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone 
są następujące typy pojazdów w 
transporcie drogowym:
- pojazdy wykorzystywane do świadczenia 
podstawowych usług ratowniczych, takie 
jak karetki, pojazdy służące do transportu 
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organów do transplantacji lub krwi, wozy 
strażackie i ratownicze oraz pojazdy 
ochrony cywilnej;
- wysoko wyspecjalizowane pojazdy 
produkowane w niewielkiej liczbie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować zakres dyrektywy. Pojazdy ratunkowe i inne wysoko wyspecjalizowane 
pojazdy są drogie i produkowane w niewielkiej liczbie, co oznacza, że nie są skutecznymi 
stymulatorami rynku.

Poprawka 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone 
są następujące pojazdy w transporcie 
drogowym:
– specjalne pojazdy przeznaczone do 
wsparcia operacyjnego oraz konserwacji 
infrastruktury, użytkowane w sektorze 
transportu publicznego;
– specjalne pojazdy przeznaczone dla 
straży pożarnej, do czyszczenia ulic i sieci 
kanalizacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
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those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Poprawka 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne sprzyjające 
ekologicznie czystym i energooszczędnym 

pojazdom

Zamówienia publiczne sprzyjające 
ekologicznie czystym i energooszczędnym 

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od daty, o której mowa w 
art. 7 ust. 1, instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu art. 1a
stosowały metodykę określoną w art. 2a i 3 
przy wprowadzaniu kosztów operacyjnych 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń jako 
kryteriów udzielenia zamówień 
publicznych na nowe pojazdy w 
transporcie drogowym.

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

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

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2012 r. 
wszystkie zakupy pojazdów w celu 
świadczenia publicznych usług transportu 
pasażerskiego na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 

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

organu publicznego włączały koszty 
operacyjne zużycia energii podczas cyklu 
użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteria zgodnie z 
metodyką określoną w art. 2a i 3.

Or. de

Uzasadnienie

Na wielu obszarach gminy zachęcane są do zakupu pojazdów używanych.

Poprawka 35
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna umożliwiać rozwój najlepszych wzorców poprzez zezwolenie organom i 
operatorom transportu miejskiego na wykorzystanie ich własnych metod modelowania lub 
wykorzystanie metodyki przewidzianej w dyrektywie. W ten sposób mogłyby zostać 
zastosowane metody modelowania, które szacują emisje od procesu wydobycia do 
wykorzystania.
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Poprawka 36
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy powinno być uczynienie z aspektów ekologicznych integralnej części 
procedury zamówień. Niektóre podmioty zamawiające już tak robią za pomocą 
skomplikowanego modelowania. Dyrektywa powinna umożliwiać stały rozwój najlepszych 
wzorców poprzez zezwolenie podmiotom zamawiającym na wykorzystanie ich własnych 
odpowiednich metod modelowania lub wykorzystanie metodyki przewidzianej w dyrektywie.
Stwarza to dodatkowe korzyści, pozwalając podmiotom zamawiającym na stosowanie 
modelowania, które szacuje emisje od procesu wydobycia do wykorzystania. Według metodyki 
przewidzianej w art. 3 nie jest to obecnie możliwe.

Poprawka 37
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2012 r. 

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

wszystkie zamówienia publiczne na 
pojazdy w transporcie drogowym 
udzielane przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE włączały 
koszty operacyjne zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteria udzielenia 
zamówień publicznych, zgodnie z 
metodyką określoną w art. 3 lub 
odpowiednią metodą modelowania, którą 
uznają za stosowną.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna umożliwiać rozwój najlepszych wzorców poprzez zezwolenie organom i 
operatorom transportu miejskiego na wykorzystanie ich własnych metod modelowania lub 
wykorzystanie metodyki przewidzianej w dyrektywie. W ten sposób mogłyby zostać 
zastosowane metody modelowania, które szacują emisje od procesu wydobycia do 
wykorzystania.

Poprawka 38
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw transportowych działających w gminach lub małych podmiotów 
korzysta z używanych pojazdów i często nie bierze udziału w oficjalnych przetargach; wymogi 
niniejszej dyrektywy nałożyłyby na takie przedsiębiorstwa nieproporcjonalne obciążenia. Z 
zakresu dyrektywy należy wyłączyć pojazdy używane. Celem dyrektywy powinno być 
uczynienie z aspektów ekologicznych integralnej części procedury zamówień. Niektóre 
podmioty zamawiające już tak robią za pomocą skomplikowanego modelowania.

Poprawka 39
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna umożliwiać rozwój najlepszych wzorców poprzez zezwolenie organom i 
operatorom transportu miejskiego na wykorzystanie ich własnych metod modelowania lub 
wykorzystanie metodyki przewidzianej w dyrektywie. W ten sposób mogłyby zostać 
zastosowane metody modelowania, które szacują emisje od procesu wydobycia do 
wykorzystania.
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Poprawka 40
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw transportowych działających w gminach lub małych podmiotów 
korzysta z używanych pojazdów i często nie bierze udziału w oficjalnych przetargach; wymogi 
niniejszej dyrektywy nałożyłyby na takie przedsiębiorstwa nieproporcjonalne obciążenia. Z 
zakresu dyrektywy należy wyłączyć pojazdy używane. Celem dyrektywy powinno być 
uczynienie z aspektów ekologicznych integralnej części procedury zakupu. Niektórzy nabywcy 
już tak robią za pomocą skomplikowanego modelowania. Dyrektywa powinna umożliwiać 
stały rozwój najlepszych wzorców poprzez zezwolenie nabywcom na wykorzystanie ich 
własnych odpowiednich metod modelowania lub wykorzystanie metodyki przewidzianej w 
dyrektywie.

Poprawka 41
Margrete Auken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Lokalne, regionalne i krajowe organy, 
które nabywają ekologicznie czyste i 
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energooszczędne pojazdy za co najmniej 
75% swych rocznych środków na zakup 
pojazdów, mogą posługiwać się etykietą 
„ekologicznie czysty i energooszczędny 
transport drogowy na obszarach 
miejskich”. Komisja ustanawia jednolity 
wzór takiej etykiety.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce sprawozdawcy, ale proponuje, aby etykietowanie było 
zastrzeżone dla tych organów publicznych, które dokonują zakupu zdecydowanej większości 
pojazdów w oparciu o ich parametry ekologiczne.

Poprawka 42
Martin Callanan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Producenci pojazdów używanych w 
transporcie drogowym objętych niniejszą 
dyrektywą muszą przedstawić orientacyjne 
dane dotyczące ogólnego zużycia energii 
podczas cyklu użytkowania, emisji CO2 i 
zanieczyszczeń przez te pojazdy w chwili 
wystawiania ich na sprzedaż.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci stanowią najbardziej odpowiednie ogniwo w cyklu zamówień i kupna pojazdów w 
transporcie drogowym do przedstawienia orientacyjnych danych dotyczących ogólnego 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez te pojazdy w 
chwili wystawiania ich na sprzedaż. Precedens takiego „eko-etykietowania” został już 
ustanowiony w prawodawstwie UE.
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Poprawka 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Możliwości wyboru podczas stosowania 

art. 1 i 2
Wymagania określone w art. 1 i 2 
spełniane są zgodnie z jedną z 
następujących opcji:
(a) poprzez określenie w dokumentacji 
zakupu pojazdów w transporcie drogowym 
wymogów technicznych dotyczących 
parametrów energetycznych i 
ekologicznych dla każdego rozważanego 
rodzaju wpływu, a także wszelkich 
dodatkowych skutków dla środowiska; lub
(b) poprzez uwzględnienie w decyzji 
zakupu skutków energetycznych i 
ekologicznych, przy czym:
- w przypadku stosowania procedury 
przetargowej skutki te są rozpatrywane 
jako kryteria udzielenia zamówienia; oraz
- w przypadku, gdy wpływ ten jest 
przełożony na wartość pieniężną, która 
zostanie uwzględniona w decyzji o 
zakupie, stosuje się metodykę ustaloną w 
art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis zapewnia państwom członkowskim większą elastyczność podczas podejmowania 
decyzji o tym, w jaki sposób należy spełnić wymogi art. 1 i 2. Uwzględnia dotychczasowe 
działania państw członkowskich na mocy przepisów krajowych i różnych norm.
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Poprawka 44
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Koszty energetyczne i środowiskowe jako 
kryteria udzielania zamówień w przypadku 
zamówień publicznych na nowe pojazdy

Or. en

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw transportowych działających w gminach lub małych podmiotów 
korzysta z używanych pojazdów i często nie bierze udziału w oficjalnych przetargach; wymogi 
niniejszej dyrektywy nałożyłyby na takie przedsiębiorstwa nieproporcjonalne obciążenia. Z 
zakresu dyrektywy należy wyłączyć pojazdy używane.

Poprawka 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla celów art. 2a lit. b) określa się 
wartość pieniężną kosztów operacyjnych 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń 
związanych z eksploatacją nowych 
pojazdów rozpatrywanych w ramach 
procedury udzielania zamówień i oblicza 
się je według metodyki określonej w lit. a), 
b) i c).

Or. de

Uzasadnienie

Na wielu obszarach gminy zachęcane są do zakupu pojazdów używanych.
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Poprawka 46
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (a) - tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- stosuje się jedną wartość pieniężną za 
jednostkę energii. Wspomniana jedna 
wartość to niższy z kosztów za jednostkę 
energii uzyskanej z benzyny lub oleju 
napędowego przed opodatkowaniem, 
stosowanych jako paliwo używane w 
transporcie;

- stosuje się jedną wartość pieniężną za 
jednostkę energii. Wspomniana jedna 
wartość to niższy z kosztów za jednostkę
energii uzyskanej z benzyny lub oleju 
napędowego, łącznie z kwotą podatku, 
stosowanych jako paliwo używane w 
transporcie;

Or. en

Uzasadnienie

Większość organów publicznych płaci podatki nakładane na paliwo jak wszyscy inni 
konsumenci; stanowią one część kosztów paliwa w cyklu użytkowania pojazdu.

Poprawka 47
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram zawarte 
w tabeli 2 w załączniku.

(b) Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram zawarte 
w tabeli 2 w załączniku lub przez wyższy 
koszt.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli ze względu na zobowiązania dotyczące, na przykład, poziomu emisji gazów 
cieplarnianych, organy publiczne pragną ocenić emisje CO2 wyżej niż przewidują to liczby 
zawarte w tabeli, powinny mieć taką możliwość.

Poprawka 48
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram zawarte 
w tabeli 2 w załączniku.

(b) Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram przyjęty
na podstawie orientacyjnych danych 
przedstawionych przez producenta 
pojazdu w transporcie drogowym lub 
każdej innej metody modelowania, którą 
nabywca uzna za stosowną.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy powinno być uczynienie z aspektów ekologicznych integralnej części decyzji 
dotyczącej zakupu pojazdu. Niektórzy zamawiający/nabywcy już tak robią za pomocą 
skomplikowanego modelowania. Dyrektywa powinna umożliwić dalsze stosowanie takich 
najlepszych wzorców, dając podmiotom zamawiającym lub nabywającym wybór między 
stosowaniem ich własnych odpowiednich modeli uwzględniających dane orientacyjne 
przedstawione przez producenta pojazdu drogowego, który stanowi najbardziej odpowiednie 
ogniwo w cyklu zamówień/kupna do dostarczenia takich danych, a stosowaniem metodyki 
określonej w niniejszej dyrektywie.
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Poprawka 49
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram zawarte 
w tabeli 2 w załączniku.

(b) Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram zawarte 
w tabeli 2 w załączniku lub za pomocą 
odpowiedniej metody modelowania, którą 
nabywca uznaje za stosowną.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna umożliwiać stały rozwój najlepszych wzorców poprzez zezwolenie 
organom i operatorom transportu miejskiego na wykorzystanie ich własnych, często już 
opracowanych, metod modelowania z uwzględnieniem danych przedstawionych przez 
producenta pojazdu lub na wykorzystanie metodyki przewidzianej w dyrektywie.

Poprawka 50
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Koszty emisji zanieczyszczeń podczas 
cyklu użytkowania związanych z 
eksploatacją pojazdu oblicza się poprzez 
zsumowanie kosztów emisji tlenków azotu, 
węglowodorów niemetanowych i pyłu 
zawieszonego podczas cyklu użytkowania.
Koszty emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania 
oblicza się poprzez pomnożenie przebiegu 
podczas cyklu użytkowania obliczonego 
zgodnie z ust. 3 przez emisje 

(c) Koszty emisji zanieczyszczeń podczas 
cyklu użytkowania związanych z 
eksploatacją pojazdu oblicza się poprzez 
zsumowanie kosztów emisji tlenków azotu, 
węglowodorów niemetanowych i pyłu 
zawieszonego podczas cyklu użytkowania. 
Koszty emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania 
oblicza się poprzez pomnożenie przebiegu 
podczas cyklu użytkowania obliczonego 
zgodnie z ust. 3 przez emisje 
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zanieczyszczeń w gramach na kilometr 
zgodnie z ust. 2 oraz przez odpowiednie 
koszty na gram zawarte w tabeli 2 w 
załączniku.

zanieczyszczeń w gramach na kilometr 
zgodnie z ust. 2 oraz przez odpowiednie 
koszty na gram przyjęte na podstawie 
średnich wartości UE zawartych w tabeli 
2 w załączniku I lub zróżnicowanych 
wartości zawartych w załączniku Ia, lub w 
uzasadnionych przypadkach wyższych 
wartości.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć możliwość korzystania z bardziej dokładnych wartości kosztów substancji 
zanieczyszczających powietrze, odzwierciedlających warunki lokalne, o ile takie wartości są 
dostępne.

Poprawka 51
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Koszty emisji zanieczyszczeń podczas 
cyklu użytkowania związanych z 
eksploatacją pojazdu oblicza się poprzez 
zsumowanie kosztów emisji tlenków azotu, 
węglowodorów niemetanowych i pyłu 
zawieszonego podczas cyklu użytkowania.
Koszty emisji poszczególnych 
zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania 
oblicza się poprzez pomnożenie przebiegu 
podczas cyklu użytkowania obliczonego 
zgodnie z ust. 3 przez emisje 
zanieczyszczeń w gramach na kilometr 
zgodnie z ust. 2 oraz przez odpowiednie 
koszty na gram zawarte w tabeli 2 w 
załączniku.

(c) Koszty emisji zanieczyszczeń podczas 
cyklu użytkowania związanych z 
eksploatacją pojazdu oblicza się poprzez 
zsumowanie kosztów emisji tlenków azotu, 
węglowodorów niemetanowych i pyłu 
zawieszonego podczas cyklu użytkowania. 
Koszty emisji CO2 podczas cyklu 
użytkowania związanych z eksploatacją 
pojazdu oblicza się poprzez pomnożenie 
przebiegu podczas cyklu użytkowania 
obliczonego zgodnie z ust. 3 przez emisje 
CO2 w kilogramach na kilometr zgodnie z 
ust. 2 oraz przez koszt na kilogram przyjęty
na podstawie orientacyjnych danych 
przedstawionych przez producenta 
pojazdu w transporcie drogowym lub 
każdej innej metody modelowania, którą 
nabywca uzna za stosowną.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem dyrektywy powinno być uczynienie z aspektów ekologicznych integralnej części decyzji 
dotyczącej zakupu pojazdu. Niektórzy zamawiający/nabywcy już tak robią za pomocą 
skomplikowanego modelowania. Dyrektywa powinna umożliwić dalsze stosowanie takich 
najlepszych wzorców, dając podmiotom zamawiającym lub nabywającym wybór między 
stosowaniem ich własnych odpowiednich modeli uwzględniających dane orientacyjne 
przedstawione przez producenta pojazdu drogowego, który stanowi najbardziej odpowiednie 
ogniwo w cyklu zamówień/kupna do dostarczenia takich danych, a stosowaniem metodyki 
określonej w niniejszej dyrektywie. 

Poprawka 52
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Szczególną wartość przyznaje się 
pojazdom o zerowych emisjach w co 
najmniej jednej kategorii. Wartość ta jest 
obliczana w złożony sposób, dzieląc na pół 
liczbę określającą łączny koszt każdej 
wartości zerowej występującej w 
kolumnach tabeli 2 w załączniku.

Or. en

Poprawka 53
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wyłączenie w przypadku istnienia metod 

alternatywnych
Na wniosek organów lokalnych lub 
regionalnych, które opracowały metody 
obliczania kosztów podczas cyklu 
użytkowania, obejmujących skutki 
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środowiskowe, dostosowane do lokalnych 
potrzeb i warunków, Komisja może 
zwolnić takie rządy lokalne z obowiązku 
przedstawienia obliczeń zgodnie z art. 3, 
jeśli stosowane metody zostaną uznane za 
wywierające równie pozytywne skutki na 
środowisko i promocję czystych 
ekologicznie i energooszczędnych 
pojazdów.

Or. en

Poprawka 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arykuł 3a
Przejrzystość

Bez uszczerbku dla postanowień dyrektyw 
2004/14/WE i 2004/18/WE państwa 
członkowskie dbają o to, aby wszystkie 
podmioty wymienione w art. 2, 
udostępniały na wniosek informacje o 
kosztach energetycznych i 
środowiskowych, o których mowa w art. 3, 
w odniesieniu do każdej otrzymanej 
oferty.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na większą przejrzystość zleceniodawcy i podmioty zamawiające powinny na wniosek 
udostępniać informacje o kosztach energetycznych i środowiskowych.



AM\726332PL.doc 33/43 PE407.696v01-00

PL

Poprawka 55
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Infrastruktura

Państwa członkowskie dopilnują, aby 
infrastruktura konieczna do dostarczania 
wszystkich rodzajów paliw, o których 
mowa w załączniku, została stworzona do 
dnia 1 stycznia 2012 r.

Or. es

Poprawka 56
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Dodatkowe wsparcie dla sektora 

publicznego
1. Państwa członkowskie powinny podjąć 
wśród pracowników sektora publicznego 
akcję informacyjną o zaletach pojazdów 
napędzanych paliwami alternatywnymi, 
obejmującą informacje o lokalizacji stacji 
paliw i stacji obsługi, zasięgu i osiągach 
pojazdów napędzanych paliwami 
alternatywnymi oraz o dostępnych na 
szczeblu krajowym i europejskim 
programach zachęt.
2. Państwa członkowskie zachęcają i 
motywują dostawców paliw 
alternatywnych do zapewnienia 
powszechnej dostępności paliw 
zastępczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Organy publiczne potrzebują dodatkowego wsparcia, finansowania i innych zachęt do 
wprowadzania preferowanych opcji ekologicznych. Należy zapewnić wskazówki na 
przyszłość, tak aby urzędnicy zajmujący się zamówieniami mieli pełniejszą wiedzę na temat 
ogólnych wyników, skuteczności, dostępności i łatwości stosowania różnych rozwiązań.

Poprawka 57
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 3b
Koszty energetyczne i środowiskowe jako 

kryteria udzielania zamówień w 
przypadku zamówień publicznych na 

pojazdy
Wartości obliczania kosztów emisji 
określone w tabeli 2 w załączniku należy 
przyjąć za wartości minimalne. Jeśli 
organy publiczne zdecydują się 
uwzględnić skutki środowiskowe poprzez 
określenie ich wartości pieniężnej i 
włączenie ich do ogólnej oceny kosztów, 
jak przewiduje art. 3, mogą one 
zastosować wyższe wartości dla oceny 
kosztów zewnętrznych energii i skutków 
dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Organy, jeśli tak zdecydują, powinny mieć możliwość wyboru wyższych wartości dla oceny 
kosztów emisji niż określone przez Komisję. Wszelkie wartości uzgodnione w celu oceny 
emisji powinny być wartościami minimalnymi i nie powinny powstrzymywać organów, które 
pragną tak zrobić, od ustalenia wyższej wartości dla ochrony środowiska.
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Poprawka 58
Glenis Willmott

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Inne kryteria udzielania zamówień i 

metodyki
Obowiązek stosowania kryteriów 
udzielania zamówień na ekologicznie 
czyste i energooszczędne pojazdy nie 
wyklucza ustalenia hierarchii kryteriów 
udzielania ani włączenia innych istotnych 
kryteriów udzielania zamówień. Nie 
uniemożliwia również wyboru dodatkowo 
wyposażonych pojazdów, 
zmodernizowanych w celu osiągnięcia 
wyższych parametrów ekologicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, że obok kryteriów określonych w niniejszej dyrektywie można 
również stosować inne kryteria i metodyki.

Poprawka 59
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arykuł 5a
Instrumenty finansowania

Komisja powinna ustanowić europejski 
fundusz ochrony klimatu, który powinien 
być wykorzystywany między innymi do 
promowania zakupu przez organy i 
operatorów określonych w art. 1. czystych 
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ekologicznie i energooszczędnych 
pojazdów drogowych.
Właściwe organy budżetowe powinny 
przewidzieć w budżecie UE odpowiednie 
środki na ten cel.

Or. de

Uzasadnienie

Europejski fundusz ochrony klimatu stanowi potężny instrument służący przyspieszeniu 
wprowadzania nowych technologii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W szczególności 
w dziedzinie czystych ekologicznie i energooszczędnych pojazdów drogowych wprowadzanie 
nowych technologii zostanie bardzo skutecznie przyspieszone dzięki udostępnieniu 
publicznych środków celowych.

Poprawka 60
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Wykorzystywanie wspólnotowych 

instrumentów finansowych

Aby zapewnić utworzenie infrastruktury 
niezbędnej do dostarczania wszystkich 
rodzajów paliw, o których mowa w 
załączniku, państwa członkowskie i 
Komisja rozważają możliwość 
wykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych między innymi na 
program TEN-E.

Or. es
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Poprawka 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arykuł 5a
Instrumenty finansowania

Komisja powinna ustanowić europejski 
fundusz ochrony klimatu, który powinien 
być wykorzystywany między innymi do 
promowania zakupu przez organy i 
operatorów określonych w art. 1. czystych 
ekologicznie i energooszczędnych 
pojazdów drogowych.
Właściwe organy budżetowe powinny 
przewidzieć w budżecie UE odpowiednie 
środki na ten cel.

Or. de

Uzasadnienie

Europejski fundusz ochrony klimatu stanowi potężny instrument służący przyspieszeniu 
wprowadzania nowych technologii przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W szczególności 
w dziedzinie czystych ekologicznie i energooszczędnych pojazdów drogowych wprowadzanie 
nowych technologii zostanie bardzo skutecznie przyspieszone dzięki udostępnieniu 
publicznych środków celowych.

Poprawka 62
Hanne Dahl

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli przegląd wykaże brak postępów, 
państwa członkowskie propagują 
wprowadzenie podatku od emisji CO2 z 
silników spalinowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiany klimatyczne mają tak wielkie znaczenie, że należy podjąć poważne działania w 
zakresie propagowania czystszych ekologicznie i bardziej energooszczędnych pojazdów do 
transportu drogowego.

Poprawka 63
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela 1: Wartość energetyczna paliw 
silnikowych

Tabela 1: Wartość energetyczna paliw 
silnikowych

Paliwo                       Wartość energetyczna Paliwo                       Wartość energetyczna
Olej napędowy                                         36 
MJ/litre

Olej napędowy                                         36 
MJ/litre

Benzyna                                              32 
MJ/litre

Benzyna                                              32 
MJ/litre

Gaz ziemny                                     38 
MJ/Nm3

Gaz ziemny                                     33 
MJ/Nm3

Gaz płynny (LPG)                                    24 
MJ/litre

Gaz płynny (LPG)                                    24 
MJ/litre

Etanol                                           21 
MJ/litre

Etanol                                           21 
MJ/litre

Biodiesel                                        33 
MJ/litre

Biodiesel                                        33 
MJ/litre

Paliwo emulsyjne                                 32 
MJ/litre

Paliwo emulsyjne                                 32 
MJ/litre

Wodór                                           11 
MJ/Nm3

Wodór                                           11 
MJ/Nm3

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z procedurami homologacji typu ustalone zużycie paliwa dla samochodów 
osobowych uwzględnia fakt, że gaz ziemny może posiadać niską wartość energetyczną. Aby 
zachować spójność z ustalonymi wartościami zużycia dla istniejących pojazdów, należałoby 
stosować wartość 33 MJ, która odnosi się do mieszanki metanowej, zamiast wartości 38 MJ. 
W przypadku utrzymania wartości zaproponowanej przez Komisję wyłoniłyby się problemy 
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związane z brakiem spójności między parametrami ustalonymi w niniejszym wniosku a 
parametrami stosowanymi w homologacji typu, które są obecnie uznawane za parametry 
oficjalne i stanowią punkt odniesienia.

Poprawka 64
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - tabela 2

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2: Koszty emisji w transporcie drogowym (według cen z 2007 r.):

CO2 NOx NMHC Pył zawieszony

2 
eurocenty/kg

0,44 
eurocentów/g

0,1 
eurocentów/g

8,7 
eurocentów/g

Poprawka

Tabela 2: Koszty emisji w transporcie drogowym (według cen z 2007 r.):

CO2 NOx NMHC Pył zawieszony

2 cent/kg do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Or. it

Uzasadnienie

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita’ locali, definire la scelta di veicoli piu’ 
adeguati allo scopo.
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Poprawka 65
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - tabela 2

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2: Koszty emisji w transporcie drogowym (według cen z 2007 r.):

CO2 NOx NMHC Pył zawieszony

2 eurocenty/kg 0,44 
eurocenty/g

0,1 
eurocenta/g

8,7 eurocentów/g

Poprawka

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Miasta i regiony w Europie i podmioty zamawiające powinny posiadać swobodę ustalania na 
różne sposoby cen na substancje zanieczyszczające, w zależności od warunków lokalnych. 
Mogą, na przykład, w przypadku przekroczenia norm UE chcieć w szczególny sposób 
potraktować pewne substancje zanieczyszczające, takie jak NO2 lub PM10.  W takim 
przypadku mogą chcieć ustalić wyższą wartość pewnej substancji zanieczyszczającej niż 
innej. Chociaż co do zasady dyrektywa wydaje się zachowywać neutralność technologiczną, w 
praktyce rygorystyczne ustalanie cen substancji zanieczyszczających w metodyce prowadzi do 
faworyzowania pewnych technologii.

Poprawka 66
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - tabela 2, kolumna 1, rząd 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 eurocenty/kg 3 eurocenty/kg lub cena rynkowa ETS, w 
zależności, która jest wyższa

Or. en
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Uzasadnienie

Jest bardziej prawdopodobne, że 30 euro/tonę będzie stanowić odpowiednią cenę emisji 
związków węgla podczas cyklu użytkowania pojazdów nabytych po 2020 r.

Poprawka 67
Martin Callanan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - tabela 3

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 3: Przebieg podczas cyklu użytkowania pojazdu w transporcie drogowym

Kategoria pojazdu Przebieg podczas 
cyklu użytkowania

(kategorie M i N jak określono w dyrektywie 
2007/46/WE)
Samochody osobowe (M1) 200 000 km

Lekkie pojazdy dostawcze (N1) 250 000 km

Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusy (M2, M3) 800 000 km

Poprawka

Tabela 3:

Przebieg podczas cyklu użytkowania pojazdu w transporcie drogowym

Kategoria pojazdu Przebieg podczas 
cyklu 
użytkowania 

(kategorie M i N jak określono w dyrektywie 
2007/46/WE)
Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusy (M3) 800 000 km
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana treści tabeli odzwierciedla zakres ograniczony do pojazdów N1, N2 i M3.

Poprawka 68
Margrete Auken

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 a (nowy)

Poprawka

Koszty zanieczyszczeń powietrza w euro/tonę zanieczyszczeń dróg, kolei i dróg wodnych

Koszty czynników w cenach z 2000 r., jednostka: 2000 euro/tonę zanieczyszczeń
Zanieczyszcze
nie

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (wydech) PM10 (brak wydechu)

Źródło CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
przeniesio
ne do 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA (dla 
morskich)

HEATCO UBA 
przeniesio
ne do 
HEATCO

HEATCO

Wrażliwość wg 
CAFÉ CBA 

VOLY 
średni 
(PM/O3)

VOLY 
średni 
(PM/O3)

VOLY 
średni 
(PM/O3)

Jednostka 2000 euro 
(emisje 
2010 r.)

2000 euro 
(emisje 
2010 r.)

2000 euro 
(emisje 
2010 r.)

2000 euro 2000 euro 2000 euro 2000 euro 2000 euro 2000 
euro

Środowisko 
lokalne

Wielkomiejs
ki

Miejski Poza 
terenem 
zabudowa
nym

Wielkomiejs
ki

Miejski Poza 
terenem 
zabudowa
nym

Austria 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgia 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bułgaria 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Cypr 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Republika 
Czeska

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Dania 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estonia 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finlandia 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Francja 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Niemcy 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grecja 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Węgry 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irlandia 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Włochy 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Łotwa 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Litwa 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luksemburg 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Holandia 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norwegia 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polska 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugalia 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rumunia 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Słowacja 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Słowenia 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
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Hiszpania 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Szwecja 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Szwajcaria 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Wielka 
Brytania

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

EU-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Morze 
Bałtyckie

2,600 500 3,700 12,000

Morze 
Śródziemne

500 300 2,000 5,600

Północno-
wschodni 
Atlantyk

1,600 400 2,200 4,800

Morze 
Północne

5,100 1,900 6,900 28,000

Wielkomiejski: miasta o liczbie mieszkańców powyżej 0,5 mln.
Miejski: mniejsze i średnie miasta o liczbie mieszkańców do 0,5 mln.

Or. en

Uzasadnienie

Organy lokalne powinny mieć możliwość stosowania bardziej odpowiednich wartości 
kosztów, o ile są one dostępne. Tabela jest zgodna z tabelą zawartą w dokumencie roboczym
Rady.
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