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Poprawka 11
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Celem powinno być zmniejszenie 
całkowitego zużycia energii w sektorze 
transportu. Przy zmniejszaniu całkowitego 
zużycia powinno się przywiązać wagę 
zarówno do zmniejszenia poziomu emisji z 
samochodów osobowych środkami 
technicznymi, jak i ogólniej do 
ograniczenia potrzeby mobilności. Cel 
ograniczenia potrzeby mobilności 
powinien być obecny we wszystkich 
obszarach polityki, szczególnie zaś w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz w systemach 
transportu publicznego. Potrzeba 
mobilności powinna zostać przeniesiona z 
dróg na kolej poprzez rozwijanie sieci 
połączeń kolejowych. Powinno się również 
dokonać próby wpłynięcia na zachowanie 
konsumentów, np. na sposób prowadzenia 
samochodów.

Or. fi

Poprawka 12
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W dniu 24 października 2007 r. 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie wspólnotowej strategii na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych i lekkich 
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pojazdów dostawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję w sprawie zmniejszenia 
emisji CO2.

Poprawka 13
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) W celu wypełnienia niezależnego 
zobowiązania Unii Europejskiej do 
zmniejszenia o przynajmniej 20% emisji 
gazów cieplarnianych do 2020 r., 
konieczne są zdecydowane cięcia w 
zakresie emisji CO2 pochodzących z 
sektora transportowego. Mając powyższe 
na uwadze, należy przyjąć cel średnio 120 
g CO2/km do 2012 r. w przypadku nowych 
pojazdów poprzez udoskonalenie 
konstrukcji silników, a także wiążące cele 
długoterminowe 80 g CO2/km w 2020 r. i 
60 g CO2/km w 2025 r. Cele 
długoterminowe zapewniają producentom 
samochodów długoterminową pewność 
regulacyjną, potrzebną do planowania 
inwestycji w niskoemisyjne samochody 
osobowe. Zgodnie z podejściem 
dotyczącym dobrowolnych zobowiązań 
przyjętych przez producentów, cele te 
obejmują elementy uwzględnione w 
pomiarach emisji CO2 z samochodów 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 
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biopaliw. Ponadto wpływ na ogólną 
wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.

5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów. Ponadto wpływ na 
ogólną wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

W oryginalnym tekście wniosku Komisji mówi się o 120 gramach bez dodatkowych środków w 
2012 r., a technologia potrzebna do realizacji tego celu jest możliwa. Dodatkowo potrzebne 
są wiążące cele długoterminowe, aby zapewnić producentom samochodów konieczną 
perspektywę długoterminową.

Poprawka 14
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikatach zaproponowano 
zintegrowane podejście w celu osiągnięcia 
do 2012 r. wspólnotowego celu 120 g 
CO2/km oraz zapowiedziano, że Komisja 
przedstawi ramy prawne pozwalające 
osiągnąć ten cel, skupiając się na 
obowiązkowym zmniejszeniu emisji CO2, 
by osiągnąć cel średnio 130 g CO2/km w 
przypadku nowych pojazdów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników.
Zgodnie z podejściem dotyczącym 
dobrowolnych zobowiązań przyjętych 
przez producentów, ramy te obejmują 
elementy uwzględnione w pomiarach 
emisji CO2 z samochodów osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

(10) Potrzebne są ramy prawne 
pozwalające osiągnąć ten cel wspólnotowy, 
skupiając się na obowiązkowym 
zmniejszeniu emisji CO2, by osiągnąć cel 
średnio 120 g CO2/km w przypadku 
nowych pojazdów poprzez udoskonalenie 
konstrukcji silników. Ponadto wpływ na 
ogólną wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje dotyczące 
osiągów pojazdu pod względem emisji 
CO2, w tym wpływu klimatyzacji na 
emisje CO2, oraz informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.
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homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów. Dalsze obniżenie emisji o 10 g 
CO2/km, lub równoważnik, jeśli będzie to 
konieczne ze względów technicznych, 
nastąpi dzięki dalszym udoskonaleniom 
konstrukcyjnym oraz zwiększonemu 
wykorzystaniu biopaliw. Ponadto wpływ 
na ogólną wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 15
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikatach zaproponowano 
zintegrowane podejście w celu osiągnięcia 
do 2012 r. wspólnotowego celu 120 g 
CO2/km oraz zapowiedziano, że Komisja 
przedstawi ramy prawne pozwalające
osiągnąć ten cel, skupiając się na 
obowiązkowym zmniejszeniu emisji CO2, 
by osiągnąć cel średnio 130 g CO2/km w 
przypadku nowych pojazdów poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników.
Zgodnie z podejściem dotyczącym 
dobrowolnych zobowiązań przyjętych 
przez producentów, ramy te obejmują 
elementy uwzględnione w pomiarach 
emisji CO2 z samochodów osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

(10) Potrzebne są ramy prawne skupiające
się na obowiązkowym zmniejszeniu emisji 
CO2, by osiągnąć wspólnotowy cel średnio
120 g CO2/km do 2012 r. w przypadku 
nowych pojazdów poprzez udoskonalenie 
konstrukcji silników. Ponadto wpływ na 
ogólną wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.
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715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów. Dalsze obniżenie emisji o 10 g 
CO2/km, lub równoważnik, jeśli będzie to 
konieczne ze względów technicznych, 
nastąpi dzięki dalszym udoskonaleniom 
konstrukcyjnym oraz zwiększonemu 
wykorzystaniu biopaliw. Ponadto wpływ 
na ogólną wielkość emisji pochodzących z 
samochodów osobowych mają zachowania 
konsumentów, a zatem konsumenci 
powinni otrzymywać informacje, czy nowe 
samochody osobowe spełniają docelowe 
poziomy emisji określone niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja ustaliła w swych wnioskach średnią emisji CO2 dla samochodów osobowych w 
wysokości 130 g CO2/km, będącą skutkiem udoskonalenia konstrukcji silników oraz 
dodatkowe środki odpowiadające 10 g/km. Niniejsza poprawka wprowadza średnią w 
wysokości 120 g/km, będącą wynikiem jedynie środków w zakresie technologii pojazdów. 
Konieczna technologia jest dostępna, poza tym cel 120 CO2/km został już dwukrotnie 
odsuwany w czasie. Nie istnieje więc powód, aby ponownie go opóźniać. 

Poprawka 16
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikatach zaproponowano 
zintegrowane podejście w celu osiągnięcia 
do 2012 r. wspólnotowego celu 120 g 
CO2/km oraz zapowiedziano, że Komisja 
przedstawi ramy prawne pozwalające 

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

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

Or. en

Poprawka 17
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W swoich opiniach w sprawie 
komunikatów Komisji z dnia 7 lutego 
2007 r. Parlament Europejski zwrócił 
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uwagę na fakt, że stworzenie nowych 
typów samochodów osobowych trwa 5-7 
lat, i w związku z tym wzywa Komisję, by 
nie ustanawiała ostatecznie wiążących 
celów w zakresie emisji CO2 przed 2015 r.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z cyklami rozwojowymi i produkcyjnymi przemysłu motoryzacyjnego wynoszącymi 
5-7 lat wiążący poziom docelowy można określić dopiero od 2015 r. Wcześniejszy termin nie 
odpowiadałby rzeczywistości gospodarczej.

Poprawka 18
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Pojazdy bezemisyjne zmniejszają 
naszą zależność od paliw kopalnych. 
Mimo iż produkcja paliwa dla pojazdów 
bezemisyjnych prowadzi do emisji CO2, 
samochody te charakteryzują się lepszymi 
osiągami pod względem emisji gazów 
cieplarnianych w porównaniu do 
samochodów z silnikiem spalinowym. 
Należy zatem zachęcać do rozwoju i 
produkcji takich pojazdów, jak np. 
samochodów elektrycznych lub 
samochodów napędzanych wodorem, 
poprzez wprowadzenie wymogu, aby 
począwszy od 2020 r. co najmniej 8% 
nowych samochodów stanowiły 
samochody bezemisyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Kilka modeli pojazdów bezemisyjnych, takich jak samochody elektryczne czy hybrydowe, 
istnieje już od wielu lat, a liczni producenci zajmują się ich rozwojem, jednak jak dotychczas 
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pojazdy bezemisyjne nie zostały wprowadzone na rynek na dużą skalę. Konieczne jest 
wspieranie produkcji tych pojazdów.

Poprawka 19
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia 
ona odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy 
są łatwo dostępne. Jednak należy 
gromadzić także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, 
tj. powierzchni postojowej (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi), w celu 
ułatwienia długoterminowej oceny 
podejścia opierającego się na aspekcie 
użyteczności. Ustanawiając cele należy 
wziąć pod uwagę spodziewany wzrost 
masy nowych samochodów do roku 2012, 
unikając możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest powierzchnia postojowa (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi) pojazdu,
ponieważ zapewnia ona większą zachętę 
do zmniejszania ciężaru pojazdów, niż 
alternatywny parametr masy. W każdym 
przypadku należy gromadzić dane 
odnoszące się do parametru powierzchni 
postojowej w celu ułatwienia 
długoterminowej oceny podejścia 
opierającego się na aspekcie użyteczności. 
Ustanawiając cele należy wziąć pod uwagę 
spodziewany wzrost masy i powierzchni 
postojowej nowych samochodów do roku 
2012, unikając możliwych skutków 
odwrotnych zachęcających producentów 
do zwiększania masy lub powierzchni 
postojowej pojazdów tylko dla uzyskania 
podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy lub powierzchni postojowej
pojazdów wytwarzanych przez 
producentów i sprzedawanych na rynku 
UE powinien być uwzględniony przy 
określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
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kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzony we wniosku Komisji parametr oparty na „masie” zaszkodzi producentom 
wytwarzającym lżejsze pojazdy. Taka sytuacja jest niekorzystna. Zmniejszanie ciężaru jest 
jednym z najważniejszych środków redukcji CO2. Parametr powinien zatem opierać się na 
kryterium „powierzchni postojowej”.

Poprawka 20
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia 
ona odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy 
są łatwo dostępne. Jednak należy 
gromadzić także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, 
tj. powierzchni postojowej (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi), w celu 
ułatwienia długoterminowej oceny 
podejścia opierającego się na aspekcie 
użyteczności. Ustanawiając cele należy 
wziąć pod uwagę spodziewany wzrost 
masy nowych samochodów do roku 2012, 
unikając możliwych skutków odwrotnych 

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest powierzchnia postojowa (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi) pojazdu,
ponieważ zapewnia ona większą zachętę 
do zmniejszania pojazdów, niż 
alternatywny parametr masy. W każdym 
przypadku należy gromadzić dane 
odnoszące się do parametru powierzchni 
postojowej w celu ułatwienia 
długoterminowej oceny podejścia 
opierającego się na aspekcie użyteczności.
Ustanawiając cele należy wziąć pod uwagę 
spodziewany wzrost masy i powierzchni 
postojowej nowych samochodów do roku 
2012, unikając możliwych skutków 
odwrotnych zachęcających producentów 
do zwiększania masy lub powierzchni 
postojowej pojazdów tylko dla uzyskania 
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zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy lub powierzchni postojowej
pojazdów wytwarzanych przez 
producentów i sprzedawanych na rynku 
UE powinien być uwzględniony przy 
określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić powierzchnią postojową, aby uniknąć korzystniejszego 
traktowania w rozporządzeniu pewnych technologii redukcji CO2 (np. silniki Diesla, 
hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej zwiększy również pewność regulacyjną, 
ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany w tym względzie będą mniej znaczące 
niż w przypadku masy.

Poprawka 21
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia 
ona odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest powierzchnia postojowa (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi) pojazdu,
ponieważ zapewnia ona większą zachętę 
do zmniejszania pojazdów, niż 
alternatywny parametr masy. Należy 
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celami, a poza tym dane dotyczące masy 
są łatwo dostępne. Jednak należy 
gromadzić także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, 
tj. powierzchni postojowej (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi), w celu 
ułatwienia długoterminowej oceny 
podejścia opierającego się na aspekcie 
użyteczności. Ustanawiając cele należy 
wziąć pod uwagę spodziewany wzrost 
masy nowych samochodów do roku 2012, 
unikając możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

gromadzić dane odnoszące się do 
parametru powierzchni postojowej w celu 
ułatwienia długoterminowej oceny 
podejścia opierającego się na aspekcie 
użyteczności. Ustanawiając cele należy 
wziąć pod uwagę spodziewany wzrost 
masy i powierzchni postojowej nowych 
samochodów do roku 2012, unikając 
możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy lub powierzchni
postojowej pojazdów tylko dla uzyskania 
podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy lub powierzchni postojowej
pojazdów wytwarzanych przez 
producentów i sprzedawanych na rynku 
UE powinien być uwzględniony przy 
określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy oparte na powierzchni postojowej pozostawiają producentom samochodów większe 
pole manewru w zakresie zmniejszania CO2 i są bez szkody dla ograniczania ciężaru 
pojazdów jako jednego ze sposobów na zachowanie zgodności z przepisami.

Poprawka 22
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
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konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia 
ona odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy 
są łatwo dostępne. Jednak należy 
gromadzić także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, 
tj. powierzchni postojowej (iloczyn 
rozstawu kół i rozstawu osi), w celu
ułatwienia długoterminowej oceny 
podejścia opierającego się na aspekcie 
użyteczności. Ustanawiając cele należy 
wziąć pod uwagę spodziewany wzrost 
masy nowych samochodów do roku 2012, 
unikając możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności po roku 2012
najwłaściwszym parametrem jest
powierzchnia postojowa (iloczyn rozstawu 
kół i rozstawu osi) pojazdu. Należy 
gromadzić dane odnoszące się do 
parametru powierzchni postojowej w celu
zróżnicowania średnich celów po roku 
2013. Ustanawiając cele należy wziąć pod 
uwagę spodziewany wzrost masy nowych 
samochodów do roku 2012, unikając 
możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

Or. en

Uzasadnienie

Dane dotyczące powierzchni postojowej będą dostępne począwszy od 2010 r. i powinny być 
wykorzystywane do zróżnicowania celu średniego poziomu emisji po roku 2012.
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Poprawka 23
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji 
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia ona 
odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy są 
łatwo dostępne. Jednak należy gromadzić 
także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, tj. 
powierzchni postojowej (iloczyn rozstawu 
kół i rozstawu osi), w celu ułatwienia 
długoterminowej oceny podejścia 
opierającego się na aspekcie użyteczności. 
Ustanawiając cele należy wziąć pod uwagę 
spodziewany wzrost masy nowych 
samochodów do roku 2012, unikając 
możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2012 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.

(12) W celu zachowania różnorodności 
rynku samochodowego i jego możliwości 
sprostania różnym potrzebom 
konsumentów, docelowe poziomy emisji
CO2 z samochodów osobowych powinny 
zostać określone liniowo w zależności od 
użyteczności samochodów. Dla opisania tej 
użyteczności najwłaściwszym parametrem 
jest masa pojazdu, ponieważ zapewnia ona 
odpowiednią korelację z aktualnymi 
poziomami emisji, a zatem skutkuje 
bardziej realnymi i, z punktu widzenia 
konkurencyjności, bardziej neutralnymi 
celami, a poza tym dane dotyczące masy są 
łatwo dostępne. Jednak należy gromadzić 
także dane odnoszące się do 
alternatywnego parametru użyteczności, tj. 
powierzchni postojowej (iloczyn rozstawu 
kół i rozstawu osi), w celu ułatwienia 
długoterminowej oceny podejścia 
opierającego się na aspekcie użyteczności. 
Ustanawiając cele należy wziąć pod uwagę 
spodziewany wzrost masy nowych 
samochodów do roku 2015, unikając 
możliwych skutków odwrotnych 
zachęcających producentów do 
zwiększania masy pojazdów tylko dla 
uzyskania podwyższonego celu w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. W związku z tym 
ewentualny, przyszły, autonomiczny 
wzrost masy pojazdów wytwarzanych 
przez producentów i sprzedawanych na 
rynku UE powinien być uwzględniony 
przy określaniu celów na 2015 r. Wreszcie 
zróżnicowanie celów powinno zachęcić do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów, chociaż należy 
przyjąć, że będzie ono większe w 
przypadku samochodów cięższych.
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Or. de

Uzasadnienie

W związku z cyklami rozwojowymi i produkcyjnymi przemysłu motoryzacyjnego wynoszącymi 
5-7 lat wiążący poziom docelowy można określić dopiero od 2015 r. Wcześniejszy termin nie 
odpowiadałby rzeczywistości gospodarczej.

Poprawka 24
Riitta Myller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie zachęt dla przemysłu 
motoryzacyjnego do inwestowania w nowe 
technologie. Rozporządzenie aktywnie 
wspiera innowacje ekologiczne i 
uwzględnia rozwój techniki w przyszłości. 
Powinno się szczególnie popierać rozwój 
samochodów hybrydowych i 
elektrycznych, gdyż są one źródłem 
znacznie mniejszych emisji niż tradycyjne 
samochody osobowe. W ten sposób 
zwiększa się konkurencyjność przemysłu 
europejskiego i powstaje więcej wysokiej 
jakości miejsc pracy.

Or. fi

Poprawka 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
stworzenie zachęt dla przemysłu 
motoryzacyjnego do inwestowania w nowe 

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

technologie. Rozporządzenie aktywnie 
wspiera innowacje ekologiczne i 
uwzględnia rozwój techniki w przyszłości. 
W ten sposób zwiększa się 
konkurencyjność przemysłu europejskiego 
i powstaje więcej wysokiej jakości miejsc
pracy. Komisja może rozważyć możliwość 
włączenia środków w zakresie innowacji 
ekologicznych do przeglądu procedur 
badawczych, zgodnie z art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007, biorąc 
pod uwagę konsekwencje techniczne i 
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 26
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Mając na uwadze bardzo wysokie 
koszty badań i rozwoju oraz jednostkowej 
produkcji technologii wczesnej generacji 
wykorzystywanych do produkcji pojazdów 
o bardzo niskim poziomie emisji, które 
mają być wprowadzone na rynek po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, wprowadzającego 
tymczasowo również szczególne przepisy 
mające na celu przyspieszenie 
wprowadzenia na rynek europejski 
pojazdów o ultraniskim poziomie emisji 
dwutlenku węgla na początkowym etapie 
ich rozpowszechniania na rynku.

Or. en
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Poprawka 27
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W celu realizacji celów związanych 
ze zmianami klimatycznymi Unia 
Europejska powinna dążyć do osiągnięcia 
w bliskiej przyszłości mobilności wolnej od 
CO2. Producenci samochodów powinni 
podjąć wysiłki w celu wyprodukowania 
pojazdów bezemisyjnych do 2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie dzięki jasnym, ambitnym celom długoterminowym UE stanie się i pozostanie 
światowym liderem w zakresie czystych technologii samochodowych.

Poprawka 28
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wykorzystanie paliw alternatywnych 
może zapewnić znaczne zmniejszenie CO2 
na wszystkich etapach cyklu życia paliwa. 
Niniejsze rozporządzenie zawiera 
szczególne przepisy służące propagowaniu 
dalszego wprowadzania na rynek 
europejski pojazdów napędzanych 
paliwami alternatywnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy promować rozwój pojazdów na paliwo alternatywne. Ponieważ paliwa alternatywne 
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zapewniają możliwość znacznego zmniejszenia emisji CO2 na wszystkich etapach cyklu życia 
paliwa, tabor pojazdów powinien zostać dostosowany, aby móc wykorzystywać te paliwa.

Poprawka 29
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Uznając fakt, że biopaliwa mogą 
spowodować znaczne ograniczenia emisji 
CO2 w całym cyklu - od produkcji do 
zużycia - oraz że producenci mogą 
oferować pojazdy napędzane zarówno 
paliwami konwencjonalnymi, jak i 
alternatywnymi w celu umożliwienia 
przejścia na paliwa o niższych emisjach 
CO2, niniejsze rozporządzenie zawiera 
szczególne przepisy służące propagowaniu 
dalszego wprowadzania na rynek 
europejski pojazdów z systemem FFV 
(ang. flex-fuel vehicles).

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy paliwa przeważnie nie zapewniają infrastruktury dla biopaliw, dopóki nie ma na 
nie odpowiedniego popytu. Technologia FFV, dająca możliwość automatycznego zasilania 
pojazdów mieszanką ropy i biopaliw, jest sposobem na otwarcie rynku dla biopaliw. Wraz z 
wprowadzanymi kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i bardziej 
wydajnymi technologiami pojazdów jest to jeden z szeregu sposobów ograniczania emisji 
CO2.
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Poprawka 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Uznając fakt, że biopaliwa mogą 
spowodować znaczne ograniczenia emisji 
CO2 w całym cyklu - od produkcji do 
zużycia - oraz że producenci mogą 
oferować pojazdy napędzane zarówno 
paliwami konwencjonalnymi, jak i 
alternatywnymi w celu umożliwienia 
przejścia na paliwa o niższych emisjach 
CO2, niniejsze rozporządzenie zawiera
szczególne przepisy służące propagowaniu 
dalszego wprowadzania na rynek 
europejski pojazdów napędzanych 
paliwami alternatywnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Poprawka 31
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Uznając fakt, że biopaliwa mogą 
spowodować znaczne ograniczenia emisji 
CO2 w całym cyklu - od produkcji do 
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zużycia - oraz że producenci mogą 
oferować pojazdy napędzane zarówno 
paliwami konwencjonalnymi, jak i 
alternatywnymi w celu umożliwienia 
przejścia na paliwa o niższych emisjach 
CO2, niniejsze rozporządzenie zawiera 
szczególne przepisy służące propagowaniu 
dalszego wprowadzania na rynek 
europejski pojazdów napędzanych 
paliwami alternatywnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Cel emisji nie wprowadza rozróżnienia na CO2 pochodzenia kopalnego i CO2 pochodzenia 
biologicznego. Jeżeli celem rozporządzenia jest zmniejszenie udziału antropogenicznego w 
emisjach CO2 do atmosfery, należy znaleźć alternatywę dla paliw kopalnych. Najłatwiejszym 
sposobem na wykonanie przez producentów zadań określonych w rozporządzeniu jest zmiana 
na silniki Diesla. Rozporządzenie powinno jednak pozostawić otwartą drogę dla rozwiązań w 
zakresie paliw alternatywnych, które obecnie mogą nie spełniać wymogów ustawy, mimo iż 
pociągają za sobą zmniejszenie CO2 na wszystkich etapach cyklu życia paliwa.

Poprawka 32
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Uznając fakt, że dzięki biopaliwom 
możliwe jest znaczące zmniejszenie emisji 
CO2 w cyklu życiowym paliw (ang. well-
to-wheel) i że producenci samochodów 
mogą przejść na te niskoemisyjne paliwa 
dzięki pojazdom napędzanym zarówno 
paliwami konwencjonalnymi, jak i 
alternatywnymi, niniejsze rozporządzenie 
zawiera przepisy dotyczące wspierania 
sprzedaży pojazdów napędzanych 
mieszanką benzyny i biopaliw (ang. flex-
fuel) na rynku europejskim.

Or. de
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Uzasadnienie

Przemysł rafineryjny stworzy pełną infrastrukturę dla nowych paliw dopiero przy 
odpowiednim popycie. W celu uporania się z tym problemem producenci samochodów 
wykorzystują w swoich pojazdach technologię, która umożliwia dowolne łączenie benzyny z 
biopaliwem, ponieważ proporcje tej mieszaniny są rozpoznawane automatycznie przez sensor. 
To dodatkowe urządzenie techniczne umożliwia napędzanie pojazdu w jego cyklu życiowym 
(ok. 12 lat) biopaliwem, co może się przyczynić do znaczącej redukcji emisji CO2.

Poprawka 33
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Pojazdy specjalne, w odniesieniu do 
których stosuje się szczególne wymogi w 
zakresie homologacji, w tym pojazdy 
zbudowane w szczególności w celach 
zarobkowych, aby umożliwić umieszczenie 
w pojeździe wózka inwalidzkiego zgodnie 
ze wspólnotową polityką pomocy osobom 
niepełnosprawnym, powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W rozporządzeniu ustanowiono średni poziom emisji, który muszą osiągnąć producenci, a nie 
wiążącą normę, której muszą przestrzegać nowe samochody podobnie jak normy Euro. 
Odstępstwo dla pojazdów specjalnych jak w ramach norm Euro jest zbędne w niniejszym 
rozporządzeniu, ponieważ istnieje ryzyko pomylenia pojazdów o większej emisji CO2 z 
pojazdami o mniejszej emisji CO2. 



AM\728751PL.doc 23/207 PE407.904v01-00

PL

Poprawka 34
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Pojazdy specjalne, w odniesieniu do 
których stosuje się szczególne wymogi w 
zakresie homologacji, w tym pojazdy 
zbudowane w szczególności w celach 
zarobkowych, aby umożliwić umieszczenie 
w pojeździe wózka inwalidzkiego zgodnie 
ze wspólnotową polityką pomocy osobom 
niepełnosprawnym, powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

(16) Pojazdy specjalne, w odniesieniu do 
których stosuje się szczególne wymogi w 
zakresie homologacji, lub pojazdy 
zbudowane w szczególności w celach 
zarobkowych, aby umożliwić umieszczenie 
w pojeździe wózka inwalidzkiego zgodnie 
ze wspólnotową polityką pomocy osobom 
niepełnosprawnym, powinny zostać 
wyłączone z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy nie obejmują swym zakresem pojazdów skonstruowanych specjalnie w celu 
umieszczania w nich wózka inwalidzkiego, które nie posiadają homologacji jako pojazd 
dostępny dla wózków inwalidzkich, ale które posiadają pełną homologację typu EWVTA. 
Poprawki te zapewnią równe warunki w niniejszym rozporządzeniu dla wszystkich pojazdów 
przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich. Będzie to zgodne z polityką Wspólnot w 
zakresie pomocy inwalidom.

Poprawka 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu wspierania wprowadzania do 
obrotu samochodów bezemisyjnych lub o 
niskiej emisji przy obliczaniu średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 do 
2015 r. włącznie każdy z nowo 
zarejestrowanych samochodów 
osobowych liczy się każdorazowo 
trzykrotnie i półtorakrotnie.
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Or. de

Uzasadnienie

W przypadku szczególnie innowacyjnych pojazdów, których emisje CO2 są bardzo niskie lub 
zerowe, powinna istnieć premia za innowacyjność, aby pojazdy te trafiały szybciej na rynek.

Poprawka 36
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.

Poprawka 37
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
Therefore, a central European database for the collection of such data should be established. 
This would also allow manufacturers to provide timely updates in case of technical changes 
to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and interim report must be on a half-
yearly basis.
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Poprawka 38
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. 
Opłata powinna być analogiczna do 
wysokości opłat ustalonych dla 
przemysłowych sektorów Europejskiego 
Systemu Handlu Emisjami (ETS).
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu Unii Europejskiej.

Or. pl

Uzasadnienie

Opłaty za przekroczenie poziomu emisji są niesprawiedliwie nieproporcjonalne w 
porównaniu z opłatami w innych sektorach: opłata 95 euro/g przewidziana w propozycji w 
2015 roku (równowartość 475 euro) jest w rzeczywistości prawie pięciokrotnie wyższa od 
opłaty 100 euro/t przewidzianej w systemie ETS.
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Poprawka 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji.
Dostateczną zachętą do podejmowania 
działań mających na celu ograniczenie 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu, że 
sankcja będzie proporcjonalna w 
stosunku do innych sektorów 
odpowiedzialnych za emisje CO2 i spójna 
z innymi instrumentami na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2, powinno być 
określenie wysokości opłaty na takim 
poziomie, który można regulować w 
ramach europejskiego systemu handlu 
emisjami.

Or. de
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Poprawka 40
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. 
Opłata ta powinna być podobna do tej, jak 
jest ustalona dla innych sektorów w 
ramach systemu handlu emisjami UE. 
Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu Unii Europejskiej.

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są bezpodstawnie 
nieproporcjonalne i w żaden sposób nie umożliwiają porównani z innymi sektorami. Obecne 
opłaty wynoszą 475 euro/t w 2015 r., co w porównaniu z innymi sektorami w ramach systemu 
handlu emisjami UE wynosiłoby 20-40 euro/t plus opłata dodatkowa 100 euro/t (w przypadku 
niezgodności) oraz promowanie energooszczędnego transportu do wysokości 20 euro/t.
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Poprawka 41
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2015 r.
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. Z 
czasem opłata powinna rosnąć. Opłata 
powinna odzwierciedlać koszty 
technologii, aby stanowiła odpowiednią 
zachętę do podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych. Wpływy z opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji są 
przydzielone producentom lub, w 
przypadku grupy, zarządzającemu grupą, 
których średni indywidualny poziom 
emisji CO2 jest poniżej celu i 
proporcjonalnie do szacowanych 
całkowitych oszczędności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka potwierdza harmonogram uzgodniony przez Parlament w październiku 2007 r. i 
ma być powiązana z ambitniejszym celem środowiskowym polegającym na ograniczeniu 
średnich emisji do 125 g CO2/km. Od 2015 r. należy wprowadzić kary, które powinny co roku 
wzrastać. Dochody uzyskane od producentów samochodów, którzy przekraczają cel, powinny 
być przydzielone producentom samochodów o niższych emisjach, którzy często działają z 
niższą marżą zysku za sprawą kierowania się korzystniejszą dla środowiska strategią.
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Poprawka 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 43
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 44
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 

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

indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. 
Opłata powinna odzwierciedlać koszty 
technologii, aby stanowiła odpowiednią 
zachętę do podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych. Wpływy z opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
powinny być traktowane jako dochód 
budżetu Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwy jest tylko jeden okres przygotowania do wprowadzenia. Okres przygotowania do 
wprowadzenia przewidziany dla floty umożliwia producentom dostosowanie się do średniego 
poziomu emisji CO2. Jeżeli producenci nie będą w stanie dotrzymać średniego poziomu 
emisji, powinni oni od 2012 r. płacić karę z tytułu przekroczenia poziomu emisji w wysokości 
95 EUR za gram przekroczenia.

Poprawka 45
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 

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

przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2015 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. Z 
czasem opłata powinna rosnąć. Opłata 
powinna odzwierciedlać koszty 
technologii, aby stanowiła odpowiednią 
zachętę do podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie 
indywidualnych poziomów emisji CO2 z 
samochodów osobowych. Wpływy z opłat 
z tytułu przekroczenia poziomu emisji 
powinny być traktowane jako dochód 
budżetu Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z cyklami rozwojowymi i produkcyjnymi przemysłu motoryzacyjnego wynoszącymi 
5-7 lat wiążący poziom docelowy można określić dopiero od 2015 r. Wcześniejszy termin nie 
odpowiadałby rzeczywistości gospodarczej.

Poprawka 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodność producentów z celami 
określonymi niniejszym rozporządzeniem 
powinna być oceniana na poziomie 
Wspólnoty. Producenci, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 
przekracza dopuszczalne poziomy 
określone niniejszym rozporządzeniem, 
powinni uiścić opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji za każdy rok 
kalendarzowy począwszy od 2012 r. 
Wysokość opłaty powinna być zmienna w 
zależności od stopnia, w jakim producent 
przekroczył dopuszczalny poziom emisji. Z 
czasem opłata powinna rosnąć. Opłata 

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

uiszczanej w innych sektorach w ramach 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS). Wpływy 
z opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinny być traktowane jako 
dochód budżetu Unii Europejskiej.

Or. it

Uzasadnienie

Zaproponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są bezpodstawnie 
nieproporcjonalne w porównaniu z opłatami przewidzianymi w pozostałych sektorach: 
przewidziana we wniosku opłata 95 EUR/gram w 2015 r. (czyli 475 EUR/t) to prawie pięć 
razy tyle, co opłata w wysokości 100 EUR/t przewidziana w systemie ETS.

Poprawka 47
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji powinny być traktowane 
jako dochód budżetu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu skutecznego zapewnienia zgodności ze średnim poziomem określonym przez UE opłata 
powinna przewyższać koszty technologii.

Poprawka 48
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kary związane z samochodami, które nie spełniają celów środowiskowych, powinny 
przyczyniać się do rozwoju zrównoważonych środków transportu.

Poprawka 49
Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Właściwe jest stosowanie środków o 
charakterze podatkowym i zachęca się 
państwa członkowskie do pójścia w tym 
kierunku i wprowadzania zachęt 
skłaniających do nabywania samochodów 
o zmniejszonym poziomie emisji CO2; 
zachęca się zatem Radę do przyjęcia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
podatków odnoszących się do 
samochodów.

Or. it

Uzasadnienie

Zaobserwowano, że w państwach członkowskich, w których zastosowano umiarkowane 
opodatkowanie samochodów o zmniejszonym poziomie emisji CO2, miał miejsce znaczny 
wzrost sprzedaży samochodów bardziej przyjaznych dla środowiska. Ponadto zachęca się 
Radę do przyjęcia wniosku dotyczącego dyrektywy, która umożliwi harmonizację podatkową 
w tym kierunku. COM(2005) 261.



PE407.904v01-00 38/207 AM\728751PL.doc

PL

Poprawka 50
Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Niezbędne jest, aby przepisy 
zmienionej dyrektywy 1999/94/WE 
dostarczały konsumentowi jasnych 
informacji na temat oficjalnych wartości 
dotyczących zużycia paliwa oraz poziomu 
emisji CO2 danego samochodu, co 
umożliwiłoby klientowi dokonanie 
świadomego zakupu.

Or. it

Uzasadnienie

Materiały promujące wykorzystywane w sprzedaży nowych samochodów muszą zawierać 
m.in. dane dotyczące zużycia paliwa oraz poziomu emisji CO2 przez modele samochodów, do 
których się odnoszą.

Poprawka 51
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Biorąc pod uwagę, że ograniczenie 
emisji CO2 dla samochodów osobowych 
będzie wymagało dostosowania 
infrastruktury ułatwiającej korzystanie z 
pojazdów napędzanych za pomocą 
różnych źródeł (elektryczność, wodór, 
biopaliwa itd.), należy przeznaczyć na ten 
cel środki finansowe z funduszy 
strukturalnych i funduszy rolnych.

Or. en



AM\728751PL.doc 39/207 PE407.904v01-00

PL

Uzasadnienie

Nowe czyste technologie (wodór, pojazdy elektryczne itd.) będą wymagały masowego rynku, 
aby zachować opłacalność ekonomiczną. Producenci samochodów dokonują dużych 
inwestycji w takie technologie. Konsumenci będą nabywać tego typu pojazdy pod warunkiem, 
że będzie istniała infrastruktura. Działania UE w tej dziedzinie powinny być zatem spójne i 
obejmować wsparcie infrastruktury potrzebnej do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Poprawka 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Istniejący europejski system 
homologacji typu nie obejmuje wszystkich 
technicznych wariantów, dzięki którym 
możliwe jest osiągnięcie postępów w 
dziedzinie redukcji emisji CO2. Niezbędne 
jest zatem zdefiniowanie procesu oceny, w 
ramach którego ustanowione zostaną 
przepisy służące ocenie potencjału 
obniżenia emisji CO2 związanego z 
wprowadzeniem środków 
technologicznych (innowacji 
ekologicznych). Technologie te nie zostały 
odzwierciedlone lub zostały 
niedostatecznie odzwierciedlone podczas 
pomiarów zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 oraz środkami 
wykonawczymi do tego rozporządzenia. 
Zatwierdzanie innowacji ekologicznych 
powinno stanowić dodatkową zachętę dla 
producentów poprzez mierzenie postępów 
w osiąganiu ich poszczególnych celów w 
zakresie redukcji CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na znaczenie innowacji ekologicznych potrzebny jest punkt preambuły odnoszący się 
do tych innowacji ograniczających emisje CO2, które dodatkowo poprawiają osiągi pod 
względem emisji CO2 ponad dodatkowe środki, o których mowa w art. 1, i które nie 



PE407.904v01-00 40/207 AM\728751PL.doc

PL

pojawiają się w cyklu testowym. Takie innowacje ekologicznie mogą stanowić znaczny wkład 
na rzecz środowiska, kierowcy i całego społeczeństwa europejskiego.

Poprawka 53
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu
obniżenia emisji CO2 w UE, w tym w 
sektorze transportu. W niniejszym 
rozporządzeniu ustanawia się dla nowych 
samochodów cel osiągnięcia średniego 
poziomu emisji w wysokości 120 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2012 r. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km. W 
niniejszym rozporządzeniu ustanawia się 
również dla nowych samochodów cele 
osiągnięcia średniego poziomu emisji 
nieprzekraczających 80 g CO2/km 
począwszy od 1 stycznia 2020 r. i 60 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2025 r., 
przy czym cel orientacyjny wynosi 110 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2017 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Przemysł motoryzacyjny musi dostosować się do ogólnych celów w zakresie obniżenia emisji 
CO2. Proponuje się średni poziom nie wyższy niż 80 g CO2/km począwszy od 2020 r. i 60 g 
CO2/km począwszy od 2025 r., w celu zapewnienia bodźców do zmniejszenia emisji CO2 
pochodzących z samochodów w perspektywie długoterminowej.

Poprawka 54
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km.

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

1a. Docelowy indywidualny poziom musi 
zostać osiągnięty w 2012 r. w odniesieniu 
do co najmniej jednej czwartej całej floty 
samochodów, w 2013 r. w odniesieniu do 
jej połowy, w 2014 r. w odniesieniu do 
trzech czwartych i w 2015 r. w odniesieniu 
do całości floty. Aby w 2015 r. mógł zostać 
osiągnięty docelowy indywidualny poziom 
emisji CO2 określany na podstawie wzoru
stosowanego do obliczeń w odniesieniu do 
całej floty nowych samochodów, 
konieczne są odpowiednie ulepszenia 
technologiczne w produkcji samochodów.
1b. W ramach zintegrowanego podejścia 
Wspólnoty niniejsze rozporządzenie 
wprowadza dodatkowe środki, które
odpowiadają co najmniej 10 g CO2 na 
kilometr.
1c. Pomiaru poziomów emisji CO2 
dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem 
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2007/715/WE i jego przepisami 
wykonawczymi. Udokumentowane 
dodatkowe środki stosowane przez 
producentów samochodów i ich 
podwykonawców, prowadzące do dalszej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
uwzględnia się zgodnie z art. 6 i 
załącznikiem III przy wymogach 
dotyczących technologii w produkcji 
samochodów.

Or. de

Uzasadnienie

Sztywne uwzględnianie jedynie wyników pomiarów zgodnie z obowiązującą procedurą 
kontrolną i ograniczenie dodatkowych środków do 10 g CO2 na kilometr zawęża możliwości 
technologiczne i nie tworzy żadnych zachęt do innowacji ekologicznych. Zarejestrowane 
pojazdy muszą być rozpatrywane jako całość i mieć możliwość osiągnięcia jak największego 
postępu technologicznego. Obecne zmiany procedury kontrolnej nie są skutecznym 
rozwiązaniem. Dlatego możliwe powinno być uwzględnianie zgodnie z art.6 i załącznikiem IIa 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 55
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych i lekkich samochodów 
dostawczych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu
obniżenia emisji CO2 w UE, w tym w 
sektorze transportu. Rozporządzenie 
ustanawia jako cel dla nowych 
samochodów osobowych średni poziom 
120 g CO2/km począwszy od 1 stycznia 
2012 r. oraz długoterminowy cel 90 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2020 r.
poprzez udoskonalenie konstrukcji 
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podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

W zakresie lekkich samochodów
dostawczych rozporządzenie ustanawia 
jako cel średni poziom 175 g CO2/km 
począwszy od 1 stycznia 2012 r. oraz nie 
więcej niż 160 g CO2/km począwszy od 
1 stycznia 2015 r. poprzez udoskonalenie 
konstrukcji silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zrealizować ogólne cele UE w dziedzinie klimatu oraz ustanowić normę w wymiarze 
ogólnoświatowym, cel powinien wynosić 120 g CO2/km jedynie dzięki środkom w zakresie 
konstrukcji silników. Ambitny, długoterminowy cel będzie z korzyścią zarówno dla przemysłu, 
jak i klimatu. Wniosek Komisji nie obejmuje lekkich samochodów dostawczych. Powinny one 
zostać objęte zakresem rozporządzenia, ponieważ odpowiadają one za ok. 2% całkowitych 
emisji z transportu w UE.

Poprawka 56
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu
obniżenia emisji CO2 w UE, w tym w 
sektorze transportu. Rozporządzenie 
ustanawia jako cel dla nowych 
samochodów osobowych średni poziom 
120 g CO2/km począwszy od 1 stycznia 
2012 r. oraz długoterminowy cel 90 g 
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mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

CO2/km począwszy od 1 stycznia 2020 r.
poprzez udoskonalenie konstrukcji 
silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zrealizować ogólne cele UE w dziedzinie klimatu oraz ustanowić normę w wymiarze 
ogólnoświatowym, cel powinien wynosić 120 g CO2/km jedynie dzięki środkom w zakresie 
konstrukcji silników. Ambitny, długoterminowy cel będzie z korzyścią zarówno dla przemysłu, 
jak i klimatu.

Poprawka 57
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km.

2. W 2012 r. 25% nowych samochodów 
musi osiągnąć poziom docelowy 120g/km, 
w 2013 r. – 50%, w 2014 r. – 75% a w 
2015 r. – 100%.

Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami.

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

4. W ramach zintegrowanego podejścia 
Wspólnoty niniejsze rozporządzenie 
zostanie uzupełnione wszelkimi 
dodatkowymi środkami, które mogą 
przyczynić się do zmniejszenia emisji 
CO2. Środki te odpowiadają zmniejszeniu 
emisji o co najmniej 10 g/km.

Or. de

Uzasadnienie

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Poprawka 58
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i cele Przedmiot, założenia i cele
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu
obniżenia emisji CO2 w UE, w tym w 
sektorze transportu. Rozporządzenie 
ustanawia jako cel dla nowych 
samochodów osobowych średni poziom 
120 g CO2/km począwszy od 1 stycznia 
2012 r., 80 g CO2/km począwszy od 1 
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mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

stycznia 2020 r. i 60 g CO2/km począwszy 
od 1 stycznia 2025 r., poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja ustaliła w swych wnioskach średnią emisji CO2 dla samochodów osobowych w 
wysokości 130 g CO2/km, będącą skutkiem udoskonalenia konstrukcji silników oraz 
dodatkowe środki odpowiadające 10 g/km. Niniejsza poprawka wprowadza średnią w 
wysokości 120 g/km, będącą wynikiem jedynie środków w zakresie technologii pojazdów. 
Konieczna technologia jest dostępna, poza tym cel 120 CO2/km został już dwukrotnie 
odsuwany w czasie. Nie ma więc powodu, aby dalej odkładać realizację tego celu. Cel 
długoterminowy jest konieczny, aby przeciwdziałać stale rosnącym emisjom pochodzącym z 
samochodów i zapewni przemysłowi samochodowemu pewność przy planowaniu działań z 
zakresu badań i rozwoju. 

Poprawka 59
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych, w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia celu UE, aby 
poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 120 g CO2/km w 
roku 2012 i określa dalsze jego obniżenie 
aż do osiągnięcia średniego poziomu 80 g 
CO2/km w roku 2020 oraz 60 g/km w roku 
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przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

2025 przez udoskonalenie konstrukcji 
silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi go przepisami. Niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi
dalszemu zmniejszeniu emisji o 10 g/km
do 2012 r. dzięki środkom spoza cyklu 
testowego homologacji typu.

Or. en

Uzasadnienie

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012 with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency. A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

Poprawka 60
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i cele Przedmiot, założenia i cele

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 

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

(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km w celu 
osiągnięcia ogólnego celu UE, aby średni 
poziom emisji CO2 dla nowych 
samochodów wyniósł 120 g/km.

W 2012 r. co najmniej 70% floty 
samochodowej musi osiągnąć średni 
poziom emisji CO2 na poziomie 130 g/km 
poprzez udoskonalenie konstrukcji 
silników, w 2013 r. – co najmniej 80%, w 
2014 r. – co najmniej 90% a w 2015 r. –
cała flota.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwy jest tylko jeden okres przygotowania do wprowadzenia. Okres przygotowania do 
wprowadzenia przewidziany dla floty umożliwia producentom dostosowanie się do średniego 
poziomu emisji CO2. Jeżeli producenci nie będą w stanie dotrzymać średniego poziomu 
emisji, powinni oni od 2012 r. płacić karę z tytułu przekroczenia poziomu emisji w wysokości 
95 EUR za gram przekroczenia.

Poprawka 61
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i cele Przedmiot, założenia i cele

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km.
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km do 
2012 r., 90 g CO2/km do 2020 r. i 60 g 
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emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez
udoskonalenie konstrukcji silników,
mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

CO2/km do 2030 r. przez udoskonalenie 
konstrukcji silników; poziom ten mierzony
jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i środkami wykonawczymi do 
niego.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie obejmuje bardziej restrykcyjnych celów długoterminowych po roku 2020 
i 2030, z tego powodu zmniejszenie CO2 zostałoby zatrzymane po 2012 r. Cele 
długoterminowe są jednak konieczne, aby zapewnić przemysłowi długoterminową 
perspektywę rozwoju samochodów o niskim zużyciu paliwa i sprzyjać innowacjom. 
Przewiduje się, że emisje pochodzące z transportu będą nadal rosły, jeżeli nie zostaną podjęte 
dalsze działania. Negatywnie wpłynęłoby to na politykę UE w dziedzinie klimatu.

Poprawka 62
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi dotyczące emisji CO2 z nowych 
samochodów osobowych, służące 
zapewnieniu właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i osiągnięciu 
nadrzędnego celu UE, przewidującego, że 
nowe samochody powinny osiągać emisje 
CO2 na poziomie średnio 60 g CO2/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych wynoszący 120 g CO2/km, 
począwszy od 2012 r., 80 g CO2/km 
począwszy od 2020 r. i 60 g CO2/km 
począwszy od 2025 r. przez udoskonalenie 
konstrukcji silników; poziom ten mierzony
jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
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rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km.

715/2007 i środkami wykonawczymi do 
niego.

Or. en

Uzasadnienie

Początkowy wniosek Komisji mówił o 120 gramach bez dodatkowych środków w 2012 r., a 
technologia potrzebna do realizacji tego celu jest możliwa. Ponadto wiążące cele 
długoterminowe są potrzebne, aby zapewnić producentom samochodów konieczną 
perspektywę długoterminową.

Poprawka 63
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i cele Przedmiot, założenia i cele

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

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

W 2014 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek dotyczący celów średnio- i 
długoterminowych w oparciu o ocenę 
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wpływu.

Or. en

Poprawka 64
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu
obniżenia emisji CO2 w UE, w tym w 
sektorze transportu. W niniejszym 
rozporządzeniu ustanawia się dla nowych 
samochodów cel osiągnięcia średniego 
poziomu emisji w wysokości 120 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2012 r.
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami odpowiadającymi 
zmniejszeniu emisji o 10 g/km. Przegląd 
celu zostanie przeprowadzony do dnia 
1 stycznia 2020 r.

Or. en
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Poprawka 65
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 130 g/km w 
2015 r. Rozporządzenie ustanawia ten
średni poziom emisji CO2 dla nowych 
samochodów osobowych poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami, a mianowicie 
innowacjami ekologicznymi.

Or. en

Poprawka 66
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i cele Przedmiot, założenia i cele
Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 
UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 

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

w UE, w tym w sektorze transportu. W 
niniejszym rozporządzeniu ustanawia się
dla nowych samochodów cel osiągnięcia 
średniego poziomu emisji w wysokości 
125 g CO2/km począwszy od 1 stycznia 
2015 r. poprzez udoskonalenie konstrukcji 
silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami. W ramach 
zintegrowanego podejścia Wspólnoty 
niniejsze rozporządzenie zostanie 
uzupełnione dodatkowymi środkami 
odpowiadającymi zmniejszeniu emisji o 10 
g/km. W niniejszym rozporządzeniu 
ustanawia się również dla nowych 
samochodów cel osiągnięcia średniego 
poziomu emisji nieprzekraczających 80 g 
CO2/km począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza ponownie cel i harmonogram zatwierdzony przez Parlament w 
październiku 2007 r. Ten krótkoterminowy cel jest bardziej ambitny z punktu widzenia 
środowiska niż zaproponowany przez Komisję, ale harmonogram daje sektorowi więcej czasu 
na osiągnięcie celu przy jak najmniejszych kosztach. Proponowana perspektywa 
średniookresowa (2020 r.) jest ambitniejsza od uzgodnionej przez Parlament. Jest ona 
konsekwencją bardziej postępowego stanowiska sektora oraz presji na zmiany wywieranej 
przez konsumentów w wyniku ogromnego wzrostu cen ropy.

Poprawka 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego celu 

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

UE, aby poziom emisji CO2 dla nowego 
samochodu wyniósł średnio 120 g/km. 
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych na poziomie 130 g/km poprzez 
udoskonalenie konstrukcji silników, 
mierzony zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 715/2007 i wdrażającymi je 
przepisami. W ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty niniejsze 
rozporządzenie zostanie uzupełnione 
dodatkowymi środkami, których celem jest 
dalsze zmniejszenie emisji o 10 g/km.”

Na postawie przeglądu i oceny skutków 
regulacji Komisja zaproponuje w 2014 r. 
średnio- i długoterminowe docelowe 
poziomy dla nowo zarejestrowanych 
pojazdów od 2020 r. oraz przedstawi je 
Radzie i Parlamentowi w celu podjęcia 
przez nie decyzji. Jednocześnie Komisja 
przedkłada wniosek dotyczący 
kompleksowej procedury ustanawiania 
wszelkich środków służących zmniejszeniu 
emisji CO2 w celu rezygnacji z 
rozróżnienia między środkami 
odnoszącymi się do napędu i pojazdów, 
środkami dodatkowymi a innowacjami 
ekologicznymi. 
Należy określić cel na 2020 r., 
gwarantujący w ramach wszystkich 
odpowiednich środków zmniejszenie 
średnich emisji CO2 o co najmniej 20% w 
stosunku do 2008 r. Komisja rozważa przy 
tym ewentualne włączenie ruchu 
drogowego do europejskiego systemu 
handlu emisjami, zaproponowane w 
ramach przeglądu systemu handlu 
emisjami UE.
Podstawą tej propozycji będzie obszerna 
ocena skutków dla przemysłu 
motoryzacyjnego i pokrewnych sektorów. 
Obejmuje ona analizę kosztów i korzyści, 
uwzględniającą wszystkie istotne 
innowacje technologiczne służące 
zmniejszeniu emisji CO2, we wszystkich 
sektorach rynku samochodów osobowych.
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Określając cel długoterminowy, należy 
uwzględnić zmiany na płaszczyźnie 
międzynarodowych porozumień 
dotyczących ochrony klimatu. 

Or. de

Uzasadnienie

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem
a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen,

b) ergänzende Maßnahmen und
c) Öko-Innovationen.
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.
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Poprawka 68
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymogi w zakresie docelowych poziomów 
emisji CO2 dla nowych samochodów 
osobowych w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i osiągnięcia ogólnego 
wspólnotowego celu obniżenia emisji CO2 
w UE, w tym w sektorze transportu.
Rozporządzenie ustanawia średni poziom 
emisji CO2 dla nowych samochodów na 
poziomie 120 g/km począwszy od 1 
stycznia 2012 oraz długoterminowy cel 80 
g/km począwszy od 1 stycznia 2020 r.
poprzez udoskonalenie konstrukcji 
silników, mierzony zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 i 
wdrażającymi je przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Emisje w transporcie drogowym wciąż wzrastają osłabiając efekt redukcji emisji osiągnięty 
przez inne sektory w UE. Niezbędne są głębokie i pilne cięcia jeśli sektor transportowy ma w 
ogóle przyczynić się do ogólnej redukcji gazów cieplarnianych przez UE. Te redukcje nie 
zostaną osiągnięte jeśli nie ustanowi się surowych celów emisji CO2 dla wszystkich pojazdów 
drogowych, w tym samochodów osobowych.
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Poprawka 69
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapity pierwszy a do trzeci a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie przeglądu i oceny skutków 
regulacji Komisja zaproponuje w 2014 r. 
średnio- i długoterminowe docelowe 
poziomy dla nowo zarejestrowanych 
pojazdów od 2020 i 2025 r. i przedstawi je 
Radzie i Parlamentowi w celu podjęcia 
przez nie decyzji. Jednocześnie Komisja 
przedkłada wniosek dotyczący 
kompleksowej procedury ustanawiania 
wszelkich środków służących zmniejszeniu 
emisji CO2 w celu rezygnacji z 
rozróżnienia między środkami 
odnoszącymi się do napędu i pojazdów, 
środkami dodatkowymi a innowacjami 
ekologicznymi. 
Należy określić cel na 2020 r., 
gwarantujący w ramach wszystkich 
odpowiednich środków zmniejszenie 
średnich emisji CO2 o co najmniej 20% w 
stosunku do 2008 r. Komisja rozważa przy 
tym ewentualne włączenie ruchu 
drogowego do europejskiego systemu 
handlu emisjami, zaproponowane w 
ramach przeglądu systemu handlu 
emisjami UE.
Podstawą tej propozycji będzie obszerna 
ocena skutków dla przemysłu 
motoryzacyjnego i pokrewnych sektorów. 
Obejmuje ona analizę kosztów i korzyści, 
uwzględniającą wszystkie istotne 
innowacje technologiczne służące 
zmniejszeniu emisji CO2, we wszystkich 
sektorach rynku samochodów osobowych. 
Określając cel długoterminowy, należy 
uwzględnić zmiany na płaszczyźnie 
międzynarodowych porozumień 
dotyczących ochrony klimatu.

Or. de
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Uzasadnienie

Aby wspierać postęp technologiczny w sektorze motoryzacyjnym i zapewnić producentom 
samochodów i podwykonawcom długoterminowe bezpieczeństwo planowania i inwestycji, 
zasadne jest ustalenie w oparciu o szczegółowy przegląd i staranną ocenę skutków regulacji 
długoterminowych docelowych poziomów, a co za tym idzie wspieranie i wdrażanie 
alternatywnych technologii. Poziomy docelowe powinny być ustalane w ramach bieżącej 
procedury ustawodawczej w procedurze współdecyzji.

Poprawka 70
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2014 r. należy określić cel na 2020 r., 
gwarantujący w ramach wszystkich 
odpowiednich środków zmniejszenie 
średnich emisji CO2 co najmniej o dalsze 
20% w stosunku do indywidualnego 
docelowego poziomu na okres 2012-2015. 
Należy przy tym uwzględnić zmiany na 
szczeblu międzynarodowym w zakresie 
ochrony klimatu.

Or. de

Uzasadnienie

Zmniejszenie o co najmniej 20% stanowi dla przyszłych celów najmniejszy możliwy do 
osiągnięcia poziom redukcji. Dzięki temu przemysł motoryzacyjny będzie traktowany 
podobnie jak inne sektory. Jeżeli UE podejmie ambitniejsze zobowiązania w kontekście 
międzynarodowym, należy je odpowiednio uwzględnić.
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Poprawka 71
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeciętne emisje CO2 dla samochodów 
osobowych nie mogą przekraczać 
120 g /km w 2012 r., 114 g /km w 2014 r., 
107 g /km w 2016 r., 99 g /km w 2018 r. i 
90 g /km w 2020 r. Ten przeciętny poziom 
emisji jest poddawany adaptacji w celu 
wynagrodzenia wysiłków konstruktorów, 
którzy wprowadzają innowacje 
ekologiczne mające rzeczywisty wpływ na 
zmniejszenie poziomu emisji CO2.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że cel, jakim jest 100-90 g/km, będzie mógł być osiągnięty w roku 
2020, konieczne jest ustalenie w przepisach celów na nadchodzące lata, jak to ma miejsce we 
wniosku dotyczącym przeglądu norm CAFE dla samochodów osobowych w USA. 
Zaproponowane cele pośrednie zostały ustalone jako procent stopniowego zmniejszania co 
dwa lata do roku 2020.

Poprawka 72
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wiążący średni poziom emisji CO2 dla 
nowych samochodów osobowych oparty 
na wiążących linearnych etapach 
obowiązywania średnich poziomów 
rozłożonych odpowiednio na lata 2012, 
2020 i 2025.
Różnicowanie średnich poziomów dla 
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floty samochodów poczynając od 2013 r. 
dokonuje się na podstawie powierzchni 
postojowej pojazdu i przy maksymalnym 
nachyleniu na poziomie 40%. Środki 
różnicujące cele do 2020 r. mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3 do 
1 stycznia 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążąca roczna średnia etapów powinna zostać ustanowiona między celami na 2012, 2020 i 
2025 r. Zróżnicowanie celów po 2013 r. powinno opierać się na powierzchni postojowej, 
która w porównaniu z masą pojazdu lepiej odzwierciedla związaną z masą przydatność 
pojazdu dla konsumenta. 

Poprawka 73
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia regularną ocenę 
cyklów testowych używanych do pomiaru 
emisji. W przypadku, gdy okaże się, że 
testy nie są odpowiednie lub nie 
odzwierciedlają poziomu emisji w 
warunkach rzeczywistych, należy je 
przystosować, tak aby w sposób właściwy 
pokazały emisje CO2 powstające podczas
jazdy na drodze. Konieczne środki mające 
na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 3.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poziom emisji mierzony podczas cyklów testowych jest średnio o 10-19% niższy niż w 
warunkach rzeczywistych. Dla niektórych modeli różnica ta może osiągnąć 40%. Sprawą 
pilną jest dokonanie przeglądu cyklów testowych w celu dostarczenia konsumentom 
wiarygodnych informacji dotyczących zużycia paliwa i kosztów powiązanych, a także w celu 
rozszerzenia zakresu środków technicznych, takich jak innowacje ekologiczne, stosowanych 
przez konstruktorów do zmniejszania poziomu emisji CO2.

Poprawka 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dodany element jest niezbędny dla doprecyzowania zakresu rozporządzenia.
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Poprawka 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
samochodów osobowych zgodnie z 
definicją w ust. 3a niniejszego artykułu 
oraz do lekkich pojazdów dostawczych 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu o masie odniesienia z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia 
pozwoli zapobiec wyłączeniu z tego zakresu bardzo ciężkich pojazdów.

Poprawka 76
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
pojazdów silnikowych kategorii M1, 
zgodnie z definicją w załączniku II do 
dyrektywy 2007/46/WE, o masie 
odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg, 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do pojazdów silnikowych 
kategorii M1 i N1– zgodnie z definicją w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE 
oraz do pojazdów, na które rozszerzono 
homologację typu zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
(zwanych dalej „samochodami 
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(zwanych dalej „samochodami 
osobowymi”), które po raz pierwszy 
rejestruje się we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi 
samochodami osobowymi”).

osobowymi” i „samochodami 
dostawczymi”), które są rejestrowane po 
raz pierwszy we Wspólnocie i których nie 
rejestrowano wcześniej poza terytorium 
Wspólnoty (zwane dalej „nowymi 
samochodami osobowymi” i „nowymi 
samochodami dostawczymi”).

Or. en

Poprawka 77
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie uwzględnia się wcześniejszej 
rejestracji poza terytorium Wspólnoty, 
której dokonano w okresie krótszym niż 
trzy lata przed rejestracją we Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie z legislacji samochodów importowanych stanowi przykład luki prawnej. Mogłoby 
ono zachęcić importerów do rejestrowania pojazdów o wysokim zużyciu paliwa najpierw 
poza Wspólnotą, aby uniknąć objęcia ich zakresem niniejszej legislacji.

Poprawka 78
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nie uwzględnia się wcześniejszej 
rejestracji poza terytorium Wspólnoty, 
której dokonano w okresie krótszym niż 
dwanaście miesięcy przed rejestracją we 
Wspólnocie.
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Or. en

Poprawka 79
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do pojazdów specjalnego przeznaczenia 
zgodnie z definicją w pkt 5 załącznika II 
do dyrektywy 2007/46/WE.

3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do pojazdów specjalnego przeznaczenia 
zgodnie z definicją w pkt 5 załącznika II 
do dyrektywy 2007/46/WE lub pojazdów 
skonstruowanych w celach zarobkowych, 
aby umożliwić umieszczenie w pojeździe 
wózka inwalidzkiego zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy nie obejmują swym zakresem pojazdów skonstruowanych specjalnie w celu 
umieszczania w nich wózka inwalidzkiego, które nie posiadają homologacji jako pojazd 
przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, ale które posiadają pełną homologację 
typu EWVTA. Poprawki te zapewnią równe warunki w niniejszym rozporządzeniu dla 
wszystkich pojazdów umożliwiających umieszczenie wózków inwalidzkich. Będzie to zgodne z 
polityką Wspólnot w zakresie pomocy niepełnosprawnym.

Poprawka 80
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do pojazdów specjalnego 
przeznaczenia zgodnie z definicją w pkt 5 
załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

W rozporządzeniu ustanowiono średni poziom emisji, który muszą osiągnąć producenci, a nie 
wiążącą normę, której muszą przestrzegać nowe samochody podobnie jak normy Euro. 
Odstępstwo dla pojazdów specjalnych jak w ramach norm Euro jest zbędne w niniejszym 
rozporządzeniu, ponieważ istnieje ryzyko pomylenia pojazdów o większej emisji CO2 z 
pojazdami o mniejszej emisji CO2.

Poprawka 81
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do pojazdów specjalnego 
przeznaczenia zgodnie z definicją w pkt 5 
załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Do kategorii „pojazdów specjalnego przeznaczenia” zalicza się w dyrektywie 2007/46/WE 
np. „samochody kempingowe”, „pojazdy opancerzone”, „samochody sanitarne”, „pojazdy 
pogrzebowe” i „pojazdy przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich”. Wyłączenie tych 
pojazdów z rozporządzenia nie jest logiczne i może przyczynić się do powstania luki prawnej 
spowodowanej niejasnością definicji, zwłaszcza „pojazdów kempingowych” i „pojazdów 
przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich”.

Poprawka 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Definicja samochodów osobowych:
Pojazdy zaprojektowane i wykonane do 
przewozu osób, mające nie więcej niż 
osiem siedzeń oprócz siedzenia kierowcy.
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Typ nadwozia, które obejmuje samochody 
osobowe, zgodnie z kodami zawartymi w 
załączniku II część C pozycja 1 dyrektywy 
2007/46/WE:
- AA sedan
- AB Hatchback (sedan z lukiem w tylnej 
części pojazdu)
- AC kombi
- AD Coupe
- AE kabriolet
- AF pojazd wielozadaniowy: pojazdy 
silnikowe nie wymienione w punktach AA 
do AE. Jeżeli pojazd ten spełnia oba 
następujące warunki:
1) liczba miejsc siedzących, z wyjątkiem 
miejsca kierowcy, nie przekracza sześciu. 
A. „miejsce siedzące” uznaje się za 
istniejące, jeżeli pojazd jest wyposażony w 
„dostępne” miejsca mocowania siedzenia. 
(„dostępne” oznacza te miejsca 
mocowania, które mogą być 
wykorzystywane. Aby zapobiec 
wykorzystaniu miejsc mocowania jako 
„dostępnych”, producent powinien 
fizycznie utrudnić ich wykorzystanie, na 
przykład poprzez przyspawanie do nich 
płyt pokrywowych lub przytwierdzenie 
podobnych elementów stałych, których nie 
da się usunąć przy użyciu powszechnie 
dostępnych narzędzi), oraz
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
w którym:
P = technicznie dopuszczalna 
maksymalna masa całkowita pojazdu w 
kg,
M = masa pojazdu w stanie gotowym do 
jazdy w kg (masa odniesienia),
N = liczba miejsc siedzących, z wyjątkiem 
miejsca kierowcy,
jest uważany za samochód osobowy.
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Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej definicji samochodu osobowego także cięższe typy pojazdów, które mogą służyć do 
transportu niewielkiego ładunku – w stosunku do liczby miejsc siedzących – będą objęte 
przepisami.

Poprawka 83
Martin Callanan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nie ma zastosowania do „pojazdów 
przeznaczonych do zaspokajania 
szczególnych potrzeb społecznych”.

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowane pojazdy zaspokajają potrzeby specjalnych funkcji transportu, takich jak 
autobusy wahadłowe, służby ratownicze i pogotowie. Takie pojazdy często posiadają 
specyficzną konstrukcję (mają wyższe, szersze i cięższe nadwozie) ze specjalną przekładnią, a 
co za tym idzie nieco wyższy poziom emisji CO2. Liczba tych pojazdów jest stosunkowo niska 
a nieco wyższe poziomy emisji CO2 są nieistotne z punktu widzenia ich ogólnego wpływu na 
cel przepisów dotyczących CO2.

Poprawka 84
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) „powierzchnia postojowa” jest 
iloczynem rozstawu kół samochodu i 
rozstawu osi zgodnie z wielkościami 
podanymi w certyfikacie zgodności;
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Or. en

Poprawka 85
Jens Holm

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) „powierzchnia postojowa” jest 
iloczynem rozstawu kół i rozstawu osi 
zgodnie z wielkościami podanymi w 
certyfikacie zgodności i określonymi w 
sekcji 2.1 i 2.3 załącznika I do dyrektywy 
2007/46/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić powierzchnią postojową, aby uniknąć korzystniejszego 
traktowania w rozporządzeniu pewnych technologii redukcji CO2 (np. silniki Diesla, 
hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej zwiększy również pewność regulacyjną, 
ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany w tym względzie będą mniej znaczące 
niż w przypadku masy.

Poprawka 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „innowacja ekologiczna” oznacza 
środki lub innowacje technologiczne, w
stosunku do których dowiedziono, że ich 
wymierny wkład w zmniejszanie poziomu 
emisji CO2 nie jest uwzględniony lub jest 
uwzględniony niedostatecznie w definicji 
znajdującej się w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007, a także nie jest uwzględniony w 
środkach dodatkowych, o których mowa w 
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art. 1. Należy opracować ograniczoną listę 
środków.

Or. fr

Uzasadnienie

Wspomniane innowacje ekologiczne mogą mieć swój wkład środowiskowy, ale muszą 
ograniczać się do określonej listy.

Poprawka 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „innowacja ekologiczna” oznacza 
każdy środek lub innowację 
technologiczną, w przypadku których 
udowodniono, że w sposób wymierny 
przyczyniają się do obniżenia emisji CO2, 
i które nie wchodzą w zakres definicji 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007 lub nie są w nich wystarczająco 
ujęte oraz nie należą do środków 
dodatkowych, o których mowa w art. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest definicja odnosząca się do tych innowacji ograniczających emisje CO2, które 
dodatkowo poprawiają osiągi pod względem emisji CO2 ponad dodatkowe środki, o których 
mowa w art. 1, i które nie pojawiają się w cyklu testowym. Takie innowacje ekologicznie 
mogą stanowić znaczny wkład na rzecz środowiska, kierowcy i całego społeczeństwa 
europejskiego.
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Poprawka 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „innowacja ekologiczna” oznacza 
każdy środek wprowadzony przez 
producenta i podwykonawcę samochodów 
przyczyniający się w sposób 
udokumentowany i wymierny do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza 
CO2, i który nie jest objęty procedurą 
kontrolną na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 715/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wykorzystać i uwzględnić wszystkie możliwości technologiczne, tak aby istniały 
wystarczająco duże zachęty dla producentów do wprowadzania innowacji ekologicznych. 
Wspieranie innowacji w zakresie dalszego obniżania emisji CO2, wykraczających poza 
dodatkowe środki, o których mowa w art. 1, ma na celu nie tylko ochronę środowiska 
naturalnego, lecz także promowanie badań i rozwoju w Europie, zwiększanie 
konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz dalszy postęp technologiczny.

Poprawka 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa)„pojazd bezemisyjny” oznacza w 
odniesieniu do samochodów osobowych 
pojazd, który nie powoduje emisji CO2 
podczas postoju i jazdy.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku szczególnie innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych powinna istnieć premia za 
innowacyjność, aby pojazdy te trafiały szybciej na rynek.

Poprawka 90
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „indywidualny pułap emisji” oznacza 
w odniesieniu do wszystkich samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie poziom emisji CO2 
dopuszczalny dla tego samochodu 
osobowego.

Or. en

Poprawka 91
Martin Callanan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) „pojazd przeznaczony do 
zaspokajania szczególnych potrzeb 
społecznych” oznacza pojazdy kategorii 
M1, które są albo:
(i) pojazdami przeznaczonymi do celów 
specjalnych, zdefiniowanymi w dyrektywie 
2007/46/WE o masie odniesienia 
przekraczającej 2 000 kg; lub 
(ii) pojazdami o masie odniesienia 
przekraczającej 2 000 kg i przeznaczonymi 
do transportu siedmiu lub więcej 
pasażerów, w tym kierowcy, z wyłączeniem 
pojazdów kategorii M1G zdefiniowanych 
w dyrektywie 2007/46/WE; lub
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(iii) pojazdami o masie odniesienia 
przekraczającej 1 760 kg, 
skonstruowanymi specjalnie dla celów 
handlowych dla umożliwienia użycia
wózków inwalidzkich wewnątrz pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowane pojazdy zaspokajają potrzeby specjalnych funkcji transportu, takich jak 
autobusy wahadłowe, służby ratownicze i pogotowie. Takie pojazdy często posiadają 
specyficzną konstrukcję (mają wyższe, szersze i cięższe nadwozie) ze specjalną przekładnią, a 
co za tym idzie nieco wyższy poziom emisji CO2. Liczba tych pojazdów jest stosunkowo niska 
a nieco wyższe poziomy emisji CO2 są nieistotne z punktu widzenia ich ogólnego wpływu na 
cel przepisów dotyczących CO2.

Poprawka 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb)„pojazd o niskiej emisji” oznacza 
pojazd, który emituje poniżej 50 g 
CO2/km;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku szczególnie innowacyjnych pojazdów, których emisje CO2 są bardzo niskie, 
powinna istnieć premia za innowacyjność, aby pojazdy te trafiały szybciej na rynek.



AM\728751PL.doc 73/207 PE407.904v01-00

PL

Poprawka 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „innowacja ekologiczna” oznacza 
takie innowacje technologiczne, które 
wnoszą w potwierdzony i niezależny od 
zachowania kierowcy sposób wymierny 
wkład w ograniczenie emisji CO2 i które 
nie są uwzględnione lub są 
niedostatecznie ujęte w nowym 
europejskim cyklu badań (rozporządzenie 
(WE)715/2007) ani nie są objęte 
dodatkowymi środkami wymienionymi w 
art. 1;

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wspieranie innowacji służących zmniejszeniu emisji CO2, które 
przyczyniają się do poprawy efektywności ograniczania tych emisji w większym stopniu niż 
dodatkowe środki wymienione w art. 1. Te innowacje ekologiczne mogą przynieść korzyści 
środowisku naturalnemu, kierowcom i społeczeństwu europejskiemu. Ponadto celem 
poprawki jest również wspieranie konkurencyjności i kreatywności w europejskim przemyśle 
motoryzacyjnym oraz tworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy związanych z badaniami i 
rozwojem w tym sektorze, a także tworzenia zachęt dla przyszłego upowszechniania inwestycji 
ekologicznych na rynku światowym.

Poprawka 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie EURO V opisuje już pojazdy napędzane paliwem alternatywnym jako pojazdy 
wyposażone w jeden system tankowania paliwa, które mogą funkcjonować wykorzystując 
różne mieszaniny dwóch lub więcej paliw (biopaliw).

Poprawka 95
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „pojazd bezemisyjny” oznacza w 
odniesieniu do samochodów osobowych 
pojazd, który nie powoduje emisji CO2 
podczas postoju i jazdy.

Or. en

Uzasadnienie

Kilka modeli pojazdów bezemisyjnych, takich jak samochody elektryczne czy hybrydowe, 
istnieje już od wielu lat, a liczni producenci zajmują się ich rozwojem, jednak jak dotychczas 
pojazdy bezemisyjne nie zostały wprowadzone na rynek na dużą skalę. Konieczne jest 
wspieranie produkcji tych pojazdów.

Poprawka 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” jest 
iloczynem rozstawu kół i rozstawu osi 
zgodnie z wielkościami podanymi w 
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certyfikacie zgodności i określonymi w 
sekcji 2.1 i 2.3 załącznika I do dyrektywy 
2007/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, aby uniknąć korzystniejszego 
traktowania przez rozporządzenie pewnych technologii ograniczania emisji CO2 (np. diesle, 
pojazdy hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej zwiększy również pewność 
regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany w tym względzie będą 
mniej znaczące niż w przypadku masy.

Poprawka 97
Chris Davies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „powierzchnia postojowa” jest 
iloczynem rozstawu kół i rozstawu osi 
zgodnie z wielkościami podanymi w 
certyfikacie zgodności i określonymi w 
sekcji 2.1 i 2.3 załącznika I do dyrektywy 
2007/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzony we wniosku Komisji parametr oparty na „masie” zaszkodzi producentom 
wytwarzającym lżejsze pojazdy. Taka sytuacja jest niekorzystna. Zmniejszanie ciężaru jest 
jednym z najważniejszych środków redukcji CO2. Parametr powinien zatem opierać się na 
kryterium „powierzchni postojowej”.
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Poprawka 98
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „urządzenie kontrolujące zużycie 
paliwa” oznacza wyświetlacz pokładowy, 
który nieprzerwanie wyświetla aktualne 
zużycie paliwa (w l/100 km) i który musi 
być wyraźnie widoczny dla kierowcy 
podczas jazdy oraz którego nie można 
wyłączyć.

Or. en

Uzasadnienie

Liczne testy wykazały, że istnieje rozbieżność pomiędzy rzeczywistymi emisjami CO2, a 
emisjami mierzonymi w ramach europejskiego cyklu testowego. Urządzenie kontrolujące 
zużycie paliwa może pomóc w eliminacji tej rozbieżności, pokazując kierowcy, ile paliwa 
pojazd zużywa w trakcie jazdy. Może to zachęcić do ekologicznej jazdy skutkującej niższym 
zużyciem paliwa podczas użytkowania pojazdu w życiu codziennym. Inne pozytywne skutki 
uboczne bardziej ekonomicznego stylu jazdy to mniejsza liczba wypadków, zmniejszenie 
emisji NOx i drobnych cząstek, mniejszy hałas i niższe zużycie opon i układu napędowego.

Poprawka 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „pojazd o ultraniskim poziomie emisji 
CO2” oznacza pojazd emitujący mniej niż 
50 g/km, przy czym emisja mierzona jest 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
715/2007 i określana w certyfikacie 
zgodności jako wielkość emisji CO2 
(wartość uśredniona).

Or. en



AM\728751PL.doc 77/207 PE407.904v01-00

PL

Uzasadnienie

Producenci inwestują znaczne zasoby w rozwój technologii produkcji pojazdów o ultraniskim 
poziomie emisji dwutlenku węgla, który jest zdecydowanie niższy od wszelkich technologii 
obecnie dostępnych na rynku europejskim. Na początkowym etapie produkcji technologie te 
będą wiązały się z bardzo wysokimi kosztami, a pojazdy te będą dostępne we względnie 
niewielkiej liczbie. W celu zachęcenia do ciągłego inwestowania w ich szybkie 
rozpowszechnienie na rynku proponowane rozporządzenie powinno obejmować przejściowy 
system superkredytów legislacyjnych na pojazdy o ultraniskim poziomie emisji dwutlenku 
węgla.

Poprawka 100
Åsa Westlund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „pojazd z systemem FFV (systemem 
wielopaliwowym)” oznacza pojazd 
zdefiniowany w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007 i wdrażających je przepisach.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie EURO V opisuje już pojazdy z systemem wielopaliwowym jako pojazdy 
wyposażone w jeden system tankowania paliwa, które mogą funkcjonować wykorzystując 
różne mieszaniny dwóch lub więcej paliw (biopaliw).

Poprawka 101
Karl-Heinz Florenz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „pojazdy o napędzie alternatywnym” 
oznaczają pojazdy zdefiniowane w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 i jego 
przepisach wykonawczych;
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Or. de

Uzasadnienie

Już w prawodawstwie dotyczącym Euro 5 definiuje się pojazdy o napędzie alternatywnym 
jako pojazdy z systemem paliwowym, który umożliwia łączenie w różnych proporcjach dwóch 
lub więcej paliw (biopaliwa).

Poprawka 102
Anders Wijkman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 103
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „innowacja ekologiczna” oznacza 
każdy środek lub innowację 
technologiczną, w przypadku których 
udowodniono, że w sposób wymierny 
przyczyniają się do obniżenia emisji CO2, 
i które nie wchodzą w zakres definicji 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007 lub nie są w nich wystarczająco 
ujęte oraz nie należą do środków 
dodatkowych, o których mowa w art. 1.

Or. sv
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Uzasadnienie

Istnieją środki i rozwiązania, które pomagają ograniczyć emisje dwutlenku węgla, ale które 
nie są uwzględnione w art. 1 i nie są uwidocznione podczas cyklu testowego. Jeżeli nasze 
ambicje w zakresie ograniczenia poziomu emisji dwutlenku węgla są poważne, musimy 
popierać takie innowacje, a producenci samochodów muszą otrzymywać zachęty do 
stosowania postępu. Jednym z przykładów innowacji ekologicznej mogłyby być 
energooszczędne żarówki: żarówki LED mogą być 20 razy bardziej wydajne niż żarówki 
tradycyjne.

Poprawka 104
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „indywidualny maksymalny pułap 
emisji” oznacza w odniesieniu do 
wszystkich samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie 
maksymalny poziom emisji CO2 
dopuszczalny dla danego samochodu 
osobowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędny jest maksymalny pułap emisji CO2 dla wszystkich pojazdów.

Poprawka 105
Christofer Fjellner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



PE407.904v01-00 80/207 AM\728751PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie EURO V opisuje już pojazdy napędzane paliwem alternatywnym jako pojazdy 
wyposażone w jeden system tankowania paliwa, które mogą funkcjonować wykorzystując 
różne mieszaniny dwóch lub więcej paliw (biopaliw).

Poprawka 106
Anders Wijkman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) „powierzchnia postojowa” jest 
iloczynem rozstawu kół i rozstawu osi 
zgodnie z wielkościami podanymi w 
certyfikacie zgodności i określonymi w 
sekcji 2.1 i 2.3 załącznika I do dyrektywy 
2007/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, aby uniknąć korzystniejszego 
traktowania przez rozporządzenie niektórych technologii ograniczania emisji CO2 (np. diesle, 
pojazdy hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej zwiększy również pewność 
regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany w tym względzie będą 
mniej znaczące niż w przypadku masy.

Poprawka 107
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego rozporządzenia 
producentów uznaje się za powiązanych, 
jeżeli są oni powiązanymi 

(fa) „Powiązane przedsiębiorstwa” 
oznaczają:
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przedsiębiorstwami. „Powiązane 
przedsiębiorstwa” oznaczają:

Or. en

(Artykuł 3 ust. 2 został przeniesiony do art. 3 ust. 1 lit. fa)

Uzasadnienie

Połączenie ust. 1 i ust. 2 art. 3 dla większej przejrzystości.

Poprawka 108
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) przedsiębiorstwa nie uznaje się za 
powiązane, jeżeli Komisja w odpowiedzi 
na wniosek zdecyduje, że 
przedsiębiorstwo, które spełnia warunki 
wymienione w punktach a-e, nie sprawuje 
rzeczywistej kontroli nad innym 
przedsiębiorstwem; 

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na krajowe przepisy w dziedzinie prawa spółek lub prawa do współzarządzania 
przedsiębiorstwem przez pracowników możliwe są takie sytuacje, w których mimo spełnienia 
kryteriów określonych w ust. 2 brak jest rzeczywistej kontroli nad „innym” 
przedsiębiorstwem, szczególnie w odniesieniu do istotnej w świetle rozporządzenia kwestii 
ukierunkowania produkcji palety modeli samochodów osobowych.
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Poprawka 109
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
następnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
dopilnowuje, by w przypadku 25% jego 
floty w 2012 r., 50% w 2013 r., 75% w 
2014 r. oraz 100% w 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekraczał docelowych indywidualnych 
poziomów emisji ustalonych dla floty 
danego producenta zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
producenta, któremu przyznano odstępstwo 
na mocy art. 9, zgodnie z takim 
odstępstwem.

W tym celu emisje CO2 dostosowane do 
redukcji emisji CO2 uzyskanych poprzez 
innowacje ekologiczne są równoważone w 
okresie trzech kolejnych lat zgodnie z art. 
7.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Poprawka 110
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem I 
lub, w przypadku producenta, któremu 
przyznano odstępstwo na mocy art. 9, 
zgodnie z takim odstępstwem.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z cyklami rozwojowymi i produkcyjnymi przemysłu motoryzacyjnego wynoszącymi 
5-7 lat wiążący poziom docelowy można określić dopiero od 2015 r. Wcześniejszy termin nie 
odpowiadałby rzeczywistości gospodarczej.

Poprawka 111
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
następnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
dopilnowuje, by w przypadku 25% jego 
floty w 2012 r., 50% w 2013 r., 75% w 
2014 r. oraz 100% w 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekraczał docelowych indywidualnych 
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zgodnie z takim odstępstwem. poziomów emisji ustalonych dla floty 
danego producenta zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
producenta, któremu przyznano odstępstwo 
na mocy art. 9, zgodnie z takim 
odstępstwem. W tym celu emisje CO2 
dostosowane do redukcji emisji CO2 
uzyskanych poprzez innowacje 
ekologiczne są równoważone w okresie 
trzech kolejnych lat zgodnie z art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Poprawka 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że 25% średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 w 
2012 r., 50% w 2013 r., 75% w 2014 r. 
oraz 100% w 2015 r. i w każdym kolejnym 
roku nie przekracza docelowych 
indywidualnych poziomów emisji floty 
pojazdów ustalonych dla floty producenta 
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zgodnie z takim odstępstwem. zgodnie z załącznikiem I lub, w przypadku 
producenta, któremu przyznano odstępstwo 
na mocy art. 9, zgodnie z takim 
odstępstwem.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić odpowiedni okres przygotowawczy i stałą pewność planowania. Proces 
opracowywania nowych pojazdów trwa 5-7 lat, w związku z czym pojazdy, które wejdą na 
rynek w 2012 r., są właśnie w trakcie tego procesu lub zostały już wprowadzone na rynek. W 
związku z takimi technicznymi ograniczeniami proponuje się, by liczba pojazdów 
spełniających cele w zakresie indywidualnych poziomów emisji producenta rosła stopniowo.

Poprawka 113
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem 
I.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia, aby przyznawać szczególne odstępstwa samochodom o wysokich 
emisjach.
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Poprawka 114
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy umieścić w tym artykule odniesienie do ogólnych docelowych poziomów emisji.

Poprawka 115
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem I 
lub, w przypadku producenta, któremu 
przyznano odstępstwo na mocy art. 9, 
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zgodnie z takim odstępstwem. zgodnie z takim odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka potwierdza harmonogram przyjęty przez Parlament w październiku 2007 r., 
którego celem było powiązanie go z ambitniejszym z punktu widzenia środowiska celem 
redukcji średnich poziomów emisji CO2 do 125 g/km.

Poprawka 116
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem I 
lub, w przypadku producenta, któremu 
przyznano odstępstwo na mocy art. 9, 
zgodnie z takim odstępstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Cele powinny zostać ustalone mając na uwadze rok 2015, aby uszanować ramy czasowe 
rozwoju nowego samochodu osobowego przez producentów samochodów.
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Poprawka 117
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
następnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
dopilnowuje, by w przypadku 25% jego 
floty w 2012 r., 50% w 2013 r., 75% w 
2014 r. oraz 100% w 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekraczał docelowych indywidualnych 
poziomów emisji ustalonych dla floty 
danego producenta zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
producenta, któremu przyznano odstępstwo 
na mocy art. 9, zgodnie z takim 
odstępstwem. W tym celu należało będzie 
zrównoważyć w ciągu dwóch kolejnych 
lat, zgodnie z art. 7, emisje CO2 
dostosowane w oparciu o zmniejszenie 
poziomu emisji wynikające z 
wprowadzenia innowacji ekologicznych.

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są bezpodstawnie 
nieproporcjonalne i w żaden sposób nie umożliwiają porównani z innymi sektorami. Obecne 
opłaty wynoszą 475 euro/t w 2015 r., co w porównaniu z innymi sektorami w ramach systemu 
handlu emisjami UE wynosiłoby 20-40 euro/t plus opłata dodatkowa 100 euro/t (w przypadku 
niezgodności) oraz promowanie energooszczędnego transportu do wysokości 20 euro/t.
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Poprawka 118
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
następnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
dopilnowuje, by w przypadku 25% jego 
floty w 2012 r., 50% w 2013 r., 75% w 
2014 r. oraz 100% w 2015 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekraczał docelowych indywidualnych 
poziomów emisji ustalonych dla floty 
danego producenta zgodnie z 
załącznikiem I lub, w przypadku 
producenta, któremu przyznano odstępstwo 
na mocy art. 9, zgodnie z takim 
odstępstwem.

W tym celu emisje CO2, poddane 
przeglądowi w oparciu o emisje CO2 
uzyskane poprzez innowacje ekologiczne, 
są ustalane przez trzy kolejne lata zgodnie 
z art. 7.

Or. fr

Uzasadnienie

Il n’est pas réaliste qu’un constructeur puisse individuellement orienter la moyenne 
d’émissions de CO2 chaque année civile en tenant compte des complexités européennes 
imprévisibles telles que les incertitudes de calendrier et logistiques, les différences de 
monitoring et les changements inattendus dans la demande des clients, les retards techniques 
des lancements planifiés des nouveaux modèles de véhicules et la situation économique 
globale dans les différents Etats membres. Les éco-innovations améliorent la performance 
CO2 au délà des mesures additionnelles mentionnées dans l’Article 1 qui n’apparaissent pas 
dans le cycle du test.
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Poprawka 119
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2012 r. i w każdym 
kolejnym roku kalendarzowym, każdy 
producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem 
I.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia, aby przyznawać odstępstwa producentom samochodów o wysokich 
emisjach. Powodowałoby to zakłócenia rynku i zachęcałoby producentów samochodów do 
tworzenia przedsiębiorstw kwalifikujących się do tych odstępstw. W konsekwencji zakres 
ustawodawstwa nie obejmowałby znacznej liczby nowo rejestrowanych samochodów.

Poprawka 120
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się z dniem 1 stycznia 2020 r. i we 
wszystkich kolejnych latach, średnie 
indywidualne poziomy emisji CO2 dla 
samochodów osobowych będą 
ustanawiane na podstawie przeglądu, 
zgodnie z art. 10, ale w żadnym przypadku 
nie mogą być wyższe niż 80 g/km.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana perspektywa średniookresowa (2020 r.) jest ambitniejsza od uzgodnionej przez 
Parlament w październiku 2007 r. Jest ona konsekwencją bardziej postępowego stanowiska 
sektora oraz presji na zmiany wywieranej przez konsumentów w wyniku ogromnego wzrostu 
cen ropy.

Poprawka 121
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu emisje CO2 dostosowane do 
redukcji emisji CO2 uzyskanych poprzez 
innowacje ekologiczne są równoważone w 
okresie trzech kolejnych lat zgodnie z art. 
7.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekiwanie, że poszczególni producenci pojazdów będą w stanie precyzyjnie kierować 
średnimi emisjami CO2 w danym roku kalendarzowym przy uwzględnieniu 
nieprzewidywalności złożoności UE-27 takich jak synchronizacja czasowa i trudności 
logistyczne, monitorowanie różnic i nieoczekiwane zmiany w popycie konsumentów, 
techniczne opóźnienia planowanego uruchamiania nowych modeli samochodów, a także 
ogólna sytuacja gospodarczej różnych państw członkowskich, jest nierealistyczne. Innowacje 
ekologiczne dodatkowo poprawiają parametry emisji CO2 wykraczając poza dodatkowe 
środki, o których mowa w art. 1, i nie pojawiają się w cyklu testowym.
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Poprawka 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku producentów pojazdów 
bezemisyjnych przy obliczaniu średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 do 
2015 r. włącznie każdy z nowo 
zarejestrowanych pojazdów liczy się 
trzykrotnie.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku szczególnie innowacyjnych pojazdów bezemisyjnych powinna istnieć premia za 
innowacyjność, aby pojazdy te trafiały szybciej na rynek.

Poprawka 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku producentów pojazdów o 
niskich emisjach przy obliczaniu 
średniego indywidualnego poziomu emisji 
CO2 do 2015 r. włącznie każdy z nowo 
zarejestrowanych pojazdów liczy się 
półtorakrotnie.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku szczególnie innowacyjnych pojazdów, których emisje CO2 są bardzo niskie, 
powinna istnieć premia za innowacyjność, aby pojazdy te trafiały szybciej na rynek.
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Poprawka 124
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2013 r. i w każdym 
kolejnym roku aż do i włącznie z rokiem 
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2020 
r., każdy producent samochodów 
osobowych gwarantuje, że jego średni 
indywidualny poziom emisji CO2 nie 
przekracza docelowych indywidualnych 
poziomów emisji ustalonych zgodnie z 
załącznikiem I ust. 1, a w dniu 1 stycznia 
2020 r. poziom ten wyniesie 80 g/km.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są wiążące cele długoterminowe, aby zapewnić producentom samochodów 
konieczną perspektywę długoterminową.

Poprawka 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku producentów samochodów 
osobowych o indywidualnych emisjach 
CO2, które są o 20%, 30%, 40% i 50% 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w załączniku 1, przy obliczaniu średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 do 
2015 r. włącznie każdy z nowo 
zarejestrowanych samochodów 
osobowych liczy się dwu-, trzy-, cztero-, i 
pięciokrotnie w zależności od procentowej 
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wartości poniżej ustalonego poziomu 
docelowego.

Or. de

Uzasadnienie

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden.
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie jedoch mindestens 20 % besser sein als ihr Zielwert sein. Abgestuft 
von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind Anreize zu 
setzen. Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle Fahrzeuge 
einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Poprawka 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku producentów samochodów 
osobowych o indywidualnych emisjach 
CO2, które są o 50% poniżej poziomu 
docelowego określonego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w załączniku 
1, przy obliczaniu średniego 
indywidualnego poziomu emisji CO2 do 
2015 r. włącznie każdy z nowo 
zarejestrowanych samochodów 
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osobowych liczy się pięciokrotnie w 
zależności od procentowej wartości 
poniżej ustalonego poziomu docelowego.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest stworzenie zachęt dla producentów, którzy wprowadzają na rynek 
pojazdy osiągające więcej niż wymagane cele w zakresie redukcji emisji, bez zakłóceń 
konkurencji. Propozycja dotycząca wprowadzenia sztywnego poziomu ograniczenia emisji dla 
uzyskania superkredytu jest sprzeczna z podstawowym założeniem projektu niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym, że emisja CO2 jest zawsze powiązana z masą, „jakość” 
emisji CO2 powinna być zawsze oceniana w powiązaniu z tym parametrem.

Poprawka 127
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W roku kalendarzowym rozpoczynającym 
się dnia 1 stycznia 2021 r. i w każdym 
kolejnym roku aż do i włącznie z rokiem 
rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2025 
r., a następnie w każdym kolejnym roku, 
każdy producent samochodów osobowych 
gwarantuje, że jego średni indywidualny 
poziom emisji CO2 nie przekracza 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji ustalonych zgodnie z załącznikiem I 
ust. 1, a w dniu 1 stycznia 2025 r. poziom 
ten wyniesie 60 g/km.

Or. en

Uzasadnienie

W oryginalnym tekście wniosku Komisji mówi się o 120 gramach bez dodatkowych środków w 
2012 r., a technologia potrzebna do realizacji tego celu jest dostępna. Dodatkowo potrzebne 
są wiążące cele długoterminowe, aby zapewnić producentom samochodów konieczną 
perspektywę długoterminową.
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Poprawka 128
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z mocą od 1 stycznia 2016 r. z powodów 
związanych z emisjami lub ze zużyciem 
paliwa organy krajowe odmawiają 
przyznania wspólnotowej lub krajowej 
homologacji nowych typów pojazdów, 
które przekraczają indywidualne poziomy 
emisji określone w załączniku I ust. 1 i 2, 
o 50 procent.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędny jest maksymalny pułap emisji CO2 dla wszystkich pojazdów.

Poprawka 129
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Pojazdy z systemem wielopaliwowym 

(FFV)
W celu ustalenia, czy indywidualne 
poziomy emisji, o których mowa w art. 4, 
są przestrzegane przez poszczególnych 
producentów samochodów osobowych, 
poziomy emisji CO2 określone w 
certyfikacie zgodności dla każdego 
pojazdu z systemem wielopaliwowym 
zarejestrowanego w Unii Europejskiej są 
zmniejszane o wskaźnik wynoszący 5% 
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przy maksymalnym pułapie wynoszącym 8 
g/km, w uznaniu większych możliwości 
technicznych i potencjału zmniejszenia 
emisji wynikającego z zasilania dwoma 
różnymi paliwami. Zmniejszenie to nie ma 
zastosowania do pojazdów o masie 
przekraczającej 2000 kg.
Wskaźnik ten jest zwiększany do 20%, 
maksymalnie do 30g/km, jeżeli na co 
najmniej 10% stacji paliw w państwie 
członkowskim, w którym pojazd został 
zarejestrowany, dostępne jest paliwo E85 
spełniające unijne kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Także to 
zmniejszenie nie ma zastosowania do 
pojazdów o masie ponad 2000 kg.

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy paliwa przeważnie nie zapewniają infrastruktury dla biopaliw, dopóki nie ma na 
nie odpowiedniego popytu. Technologia FFV, dająca możliwość automatycznego zasilania 
pojazdów mieszanką ropy i biopaliw, jest sposobem na otwarcie rynku dla biopaliw. Wraz z 
wprowadzanymi kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i bardziej 
wydajnymi technologiami pojazdów jest to jeden z szeregu sposobów ograniczania emisji 
CO2.

Poprawka 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Indywidualne poziomy emisji dla 

pojazdów zasilanych paliwem 
alternatywnym

W celu ustalenia, czy indywidualne 
poziomy emisji, o których mowa w art. 4, 
są przestrzegane przez poszczególnych 
producentów samochodów osobowych, 



PE407.904v01-00 98/207 AM\728751PL.doc

PL

poziomy emisji CO2 określone w 
certyfikacie zgodności dla każdego 
pojazdu zasilanego paliwem 
alternatywnym zdefiniowanego w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, 
zarejestrowanego w Unii Europejskiej, są 
zmniejszane o wskaźnik wynoszący 5 % w 
uznaniu większych możliwości 
technicznych i potencjału zmniejszenia 
emisji wynikającego z zasilania dwoma 
różnymi paliwami. Wskaźnik ten jest 
zwiększany do 20%, jeżeli na co najmniej 
10% stacji paliw w państwie 
członkowskim, w którym pojazd został 
zarejestrowany, dostępne są biopaliwa 
spełniające unijne kryteria 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Poprawka 131
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Pojazdy o ultraniskim poziomie emisji 

dwutlenku węgla
W celu ustalenia, czy indywidualne 
poziomy emisji, o których mowa w art. 4, 
są przestrzegane przez poszczególnych 
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producentów samochodów osobowych, 
każdy pojazd o ultraniskim poziomie 
emisji CO2 zarejestrowany w Unii 
Europejskiej jest wliczany do średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2 
producenta na zasadzie mnożnika, która 
to zasada będzie stopniowo wycofywana 
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 
2016 r. zgodnie z załącznikiem Ia.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci inwestują znaczne zasoby w rozwój technologii produkcji pojazdów o ultraniskim 
poziomie emisji dwutlenku węgla, który jest zdecydowanie niższy od wszelkich technologii 
obecnie dostępnych na rynku europejskim. Na początkowym etapie produkcji technologie te 
będą wiązały się z bardzo wysokimi kosztami, a pojazdy te będą dostępne we względnie 
niewielkiej liczbie. W celu zachęcenia do ciągłego inwestowania w ich szybkie 
rozpowszechnienie na rynku proponowane rozporządzenie powinno obejmować przejściowy 
system superkredytów legislacyjnych na pojazdy o ultraniskim poziomie emisji dwutlenku 
węgla.

Poprawka 132
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a 
Docelowe indywidualne poziomy emisji

W celu ustalenia, czy indywidualne 
poziomy emisji, o których mowa w art. 4, 
są przestrzegane przez poszczególnych 
producentów, poziomy emisji CO2 
określone w certyfikacie zgodności dla 
każdego pojazdu zasilanego paliwem 
alternatywnym zarejestrowanego w Unii 
Europejskiej są zmniejszane o 5%.

Or. en
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Uzasadnienie

Paliwa alternatywne oferują możliwość znacznej redukcji emisji CO2 w oparciu o podejście 
„od produkcji do zużycia” (ang. well to wheel). Tabor pojazdów powinien zostać 
dostosowany, aby móc wykorzystywać te paliwa.

Poprawka 133
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a 
Indywidualny pułap emisji

Z mocą od 1 stycznia 2012 r. z powodów 
związanych z emisjami lub ze zużyciem 
paliwa organy krajowe odmawiają 
przyznania wspólnotowej lub krajowej 
homologacji nowych typów pojazdów, 
które przekraczają indywidualne poziomy 
emisji określone zgodnie z załącznikiem I 
o więcej niż 60g CO2/km.

Or. en

Poprawka 134
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Docelowy indywidualny poziom emisji dla 

pojazdów napędzanych paliwem 
alternatywnym

W celu określenia zgodności z 
indywidualnymi poziomami emisji 
poszczególnych producentów 
samochodów osobowych zgodnie z art. 4 
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wymagane w deklaracji zgodności emisje 
CO2 zarejestrowanego w UE pojazdu o 
napędzie alternatywnym, zgodnie z 
definicją w rozporządzeniu (WE) nr 
715/2007, zmniejsza się o 5% w uznaniu 
większego potencjału technologicznego i 
systemu napędzanego dwoma rodzajami 
paliwa, przyczyniającego się do 
ograniczenia emisji CO2. Czynnik 
redukcji zwiększa się do 20%, jeżeli co 
najmniej 10% wszystkich stacji 
benzynowych państwa członkowskiego 
UE, w którym zarejestrowano pojazd, 
oferuje biopaliwa, które spełniają unijne 
kryteria trwałego rozwoju.

Or. de

Uzasadnienie

Przemysł rafineryjny stworzy pełną infrastrukturę dla nowych paliw dopiero przy 
odpowiednim popycie. W celu uporania się z tym problemem, producenci samochodów 
wykorzystują w swoich pojazdach technologię, która umożliwia dowolne łączenie benzyny z 
biopaliwem, ponieważ proporcje tej mieszaniny są rozpoznawane automatycznie przez sensor. 
To dodatkowe urządzenie techniczne umożliwia napędzanie pojazdu w jego cyklu życiowym 
(ok. 12 lat) biopaliwem, co może się przyczynić do znaczącej redukcji emisji CO2.

Poprawka 135
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Indywidualne docelowe poziomy emisji 

dla pojazdów zasilanych paliwem 
alternatywnym

W celu ustalenia, czy indywidualne 
docelowe poziomy emisji, o których mowa 
w art. 4, są przestrzegane przez 
poszczególnych producentów 
samochodów osobowych, poziomy emisji 
CO2 określone w certyfikacie zgodności 
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dla każdego pojazdu zasilanego paliwem 
alternatywnym zdefiniowanego w 
rozporządzeniu (WE) nr 715/2007, 
zarejestrowanego w Unii Europejskiej, są 
zmniejszane o wskaźnik wynoszący 5% w 
uznaniu większych możliwości 
technicznych i potencjału zmniejszenia 
emisji wynikającego z zasilania 
biopaliwami spełniającymi unijne kryteria 
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007. Ten 
wskaźnik będzie wzrastał liniowo w 
każdym państwie członkowskim w 
powiązaniu z aktualnym zużyciem 
biopaliw, które spełniają unijne kryteria 
zrównoważonego rozwoju. Jeżeli liczba 
pojazdów zasilanych biopaliwami sięga w 
danym kraju 80 % lub wyżej, wskaźnik 
zostanie zwiększony do poziomu 
maksymalnie 20%. 

Or. en

Uzasadnienie

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Poprawka 136
Dorette Corbey

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wspieranie produkcji pojazdów bezemisyjnych poprzez ustanowienie 
docelowych progów. W celu osiągnięcia tego celu należy umożliwić producentom tworzenie 
grup.

Poprawka 137
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2010 r. i dla każdego kolejnego 

1. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego 
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roku każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II.

roku każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II.

Or. de

Uzasadnienie

Kontrola i sprawozdawczość w odniesieniu do średnich poziomów emisji powinny rozpocząć 
się równocześnie z wprowadzeniem rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i 
dyskryminacji producentów.

Poprawka 139
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla miesiąca rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego 
miesiąca każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II. Dane te 
powinny być udostępnianie producentom. 

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie i sprawozdawczość powinny być dostosowane do wdrażania rozporządzenia, 
aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Początkowym rokiem powinien 
więc być rok 2012. Producenci powinni znać miesięczne dane na temat osiągów, aby móc w 
razie konieczności reagować na zmiany zachodzące na rynku.
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Poprawka 140
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla miesiąca rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego 
miesiąca każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II. Dane te 
powinny być udostępnianie producentom. 

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie i sprawozdawczość powinny być dostosowane do wdrażania rozporządzenia, 
aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Początkowym rokiem powinien 
więc być rok 2012. Producenci powinni znać miesięczne dane na temat osiągów, aby móc w 
razie konieczności reagować na zmiany zachodzące na rynku.

Poprawka 141
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla miesiąca rozpoczynającego się dnia 
1 stycznia 2012 r. i dla każdego kolejnego 
miesiąca każde państwo członkowskie 
gromadzi informacje odnoszące się do 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego na jego terytorium, 
zgodnie z częścią A załącznika II. Dane te 
powinny być udostępnianie producentom. 

Or. en
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Uzasadnienie

Monitorowanie i sprawozdawczość powinny być dostosowane do wdrażania rozporządzenia, 
aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Początkowym rokiem powinien 
więc być rok 2012. Producenci powinni znać miesięczne dane na temat osiągów, aby móc w 
razie konieczności reagować na zmiany zachodzące na rynku.

Poprawka 142
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.
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Poprawka 143
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do dnia 28 lutego 2001 r. i każdego
kolejnego roku państwo członkowskie 
ustala i przekazuje Komisji informacje, 
sprawdzone przez biegłego rewidenta,
wymienione w części B załącznika II w 
odniesieniu do poprzedniego roku 
kalendarzowego. Dane przekazuje się 
zgodnie z formatem określonym w części 
C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawdzenie danych przedstawianych przez państwa członkowskie przez biegłego rewidenta 
powinno zagwarantować, że państwa członkowskie gromadzą i monitorują wartości CO2 z 
certyfikatów zgodności oraz że modele samochodów przypisywane są właściwym 
producentom.

Poprawka 144
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Poprawka 145
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2016 r. i dla każdego kolejnego 
roku państwa członkowskie określają i 
przekazują Komisji informacje 
wymienione w części B załącznika II w 
odniesieniu do poprzedniego roku 
kalendarzowego dotyczące pojazdów 
bezemisyjnych w oparciu o metodologię 
obliczania emisji gazów cieplarnianych 
związanych z energią zużytą do 
wyprodukowania paliwa dla pojazdów 
bezemisyjnych, o której mowa w ust. 4a.
Dane przekazuje się zgodnie z formatem 
określonym w części C załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wspieranie produkcji pojazdów bezemisyjnych. Produkcja paliw dla pojazdów 
bezemisyjnych powoduje emisje gazów cieplarnianych, np. w wyniku produkcji energii 
elektrycznej dla pojazdów elektrycznych. Począwszy od 2016 r. należy je rozliczać. 
Nieobliczanie całkowitych emisji CO2 przed tym rokiem dostarczy dodatkową zachętę dla 
pojazdów bezemisyjnych.
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Poprawka 146
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie i sprawozdawczość powinny być dostosowane do wdrażania rozporządzenia, 
aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. Początkowym rokiem powinien 
więc być rok 2012. Istotne jest, aby producenci wcześnie znali oficjalną wartość CO2, dlatego 
tez Komisja musi przedstawiać swoje wstępne szacunki co pół roku.

Poprawka 147
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przed dniem 1 stycznia 2010 r. 
Komisja ustala metodologię obliczania 
emisji gazów cieplarnianych związanych z 
energią zużytą do produkcji paliwa dla 
pojazdów bezemisyjnych przypadającą na 
każde państwo członkowskie, chyba że 
producent może udowodnić, że ilość 
energii zużytej do produkcji paliwa dla 
jego pojazdów bezemisyjnych jest niższa 
niż średnia.

Or. en
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Uzasadnienie

Pojazdy bezemisyjne pośrednio powodują emisje gazów cieplarnianych, np. w wyniku 
produkcji energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych. Niezbędna jest metodologia do 
obliczania tych pośrednich emisji.

Poprawka 148
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania 
powiadomienia o wyniku wstępnego 
obliczenia za rok kalendarzowy na mocy 
ust. 4 producenci powiadamiają Komisję o 
wszelkich błędach w danych, określając
państwo członkowskie, w którym, ich 
zdaniem, wystąpił błąd.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na rozszerzenie UE na 27 państw członkowskich i potrzebę kontroli danych 
dotyczących CO2 dla producentów nie jest wykonalne powiadamianie Komisji o błędach w 
danych przekazywanych przez państwa członkowskie w ciągu 2 miesięcy. 
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Poprawka 149
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Na wniosek producenta w 
obliczeniach średniego poziomu emisji 
CO2 danego producenta uwzględnia się 
innowacje ekologiczne.

Wniosek zawiera:

(a) rok kalendarzowy;

(b) konkretne innowacje ekologiczne;

(c) definicję pojazdów wyposażonych w 
wymienione innowacje ekologiczne; oraz

(d) certyfikat niezależnego kompetentnego 
instytutu.

Komisja przyjmuje niezbędne środki 
wykonawcze zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
określoną w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Tego typu definicja stosowania i roli innowacji ekologicznych jest niezbędna, ponieważ 
innowacje ekologiczne mogą w znaczący sposób przyczyniać się do ogólnego zmniejszenia 
emisji.
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Poprawka 150
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Na wniosek producenta w 
obliczeniach średniego poziomu emisji 
CO2 danego producenta uwzględnia się 
innowacje ekologiczne.
Wniosek zawiera:
(a) rok kalendarzowy;
(b) konkretne innowacje ekologiczne;
(c) definicję pojazdów wyposażonych w 
wymienione innowacje ekologiczne; oraz
(d) certyfikat niezależnego kompetentnego 
instytutu.
b. Komisja przyjmuje niezbędne środki 
wykonawcze zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
określoną w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest definicja odnosząca się do tych innowacji ograniczających emisje CO2, które 
dodatkowo poprawiają osiągi pod względem emisji CO2 ponad dodatkowe środki, o których 
mowa w art. 1, i które nie pojawiają się w cyklu testowym. Takie innowacje ekologicznie 
mogą stanowić znaczny wkład na rzecz środowiska, kierowcy i całego społeczeństwa 
europejskiego.

Poprawka 151
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 

1. Począwszy od 2015 r., dla każdego roku
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
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producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka potwierdza harmonogram zatwierdzony przez Parlament w październiku 2007 r.
Ma być powiązana z ambitniejszym celem środowiskowym polegającym na ograniczeniu 
średnich poziomów emisji CO2 do 125 g/km.

Poprawka 152
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, w którym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta dostosowany zgodnie z 
ograniczeniem emisji CO2 uzyskanym 
dzięki innowacjom ekologicznym i 
zbilansowany w ciągu trzech kolejnych lat 
przekroczy jego docelowy indywidualny 
poziom emisji na dany rok, Komisja 
nakłada na producenta lub, w przypadku 
grupy producentów, na zarządzającego 
grupą opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekiwanie, że poszczególni producenci pojazdów będą w stanie precyzyjnie kierować 
średnimi emisjami CO2 w danym roku kalendarzowym przy uwzględnieniu 
nieprzewidywalności złożoności UE-27 takich jak synchronizacja czasowa i trudności 
logistyczne, monitorowanie różnic i nieoczekiwane zmiany w popycie konsumentów, 
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techniczne opóźnienia planowanego uruchamiania nowych modeli samochodów, a także 
ogólna sytuacja gospodarcza różnych państw członkowskich, jest nierealistyczne. Innowacje 
ekologiczne dodatkowo poprawiają parametry emisji CO2 wykraczając poza dodatkowe 
środki, o których mowa w art. 1, i nie pojawiają się w cyklu testowym.

Poprawka 153
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, w którym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta dostosowany zgodnie z 
ograniczeniem emisji CO2 uzyskanym 
dzięki innowacjom ekologicznym i 
zbilansowany w ciągu trzech kolejnych lat 
przekroczy jego docelowy indywidualny 
poziom emisji na dany rok, Komisja 
nakłada na producenta lub, w przypadku 
grupy producentów, na zarządzającego 
grupą opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. en

Poprawka 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, w którym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta dostosowany zgodnie z 
ograniczeniem emisji CO2 uzyskanym 
dzięki innowacjom ekologicznym i 
zbilansowany w ciągu dwóch kolejnych lat 
przekroczy jego docelowy indywidualny 
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przekroczenia poziomu emisji. poziom emisji na dany rok, Komisja 
nakłada na producenta lub, w przypadku 
grupy producentów, na zarządzającego 
grupą opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekiwanie, że poszczególni producenci pojazdów będą w stanie precyzyjnie kierować 
średnimi emisjami CO2 w danym roku kalendarzowym przy uwzględnieniu 
nieprzewidywalności złożoności UE-27 takich jak synchronizacja czasowa i trudności 
logistyczne, monitorowanie różnic i nieoczekiwane zmiany w popycie konsumentów, 
techniczne opóźnienia planowanego uruchamiania nowych modeli samochodów, a także 
ogólna sytuacja gospodarcza różnych państw członkowskich, jest nierealistyczne. Innowacje 
ekologiczne dodatkowo poprawiają parametry emisji CO2 wykraczając poza dodatkowe 
środki, o których mowa w art. 1, i nie pojawiają się w cyklu testowym.

Poprawka 155
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, w którym średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta dostosowany zgodnie z 
ograniczeniem emisji CO2 uzyskanym 
dzięki innowacjom ekologicznym i 
zbilansowany w ciągu trzech kolejnych lat 
przekroczy jego docelowy indywidualny 
poziom emisji na dany rok, Komisja 
nakłada na producenta lub, w przypadku 
grupy producentów, na zarządzającego 
grupą opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Oczekiwanie, że poszczególni producenci pojazdów będą w stanie precyzyjnie kierować 
średnimi emisjami CO2 w danym roku kalendarzowym przy uwzględnieniu 
nieprzewidywalności złożoności UE-27 takich jak synchronizacja czasowa i trudności 
logistyczne, monitorowanie różnic i nieoczekiwane zmiany w popycie konsumentów, 
techniczne opóźnienia planowanego uruchamiania nowych modeli samochodów, a także 
ogólna sytuacja gospodarcza różnych państw członkowskich, jest nierealistyczne. Innowacje 
ekologiczne dodatkowo poprawiają parametry emisji CO2 wykraczając poza dodatkowe 
środki, o których mowa w art. 1, i nie pojawiają się w cyklu testowym.

Poprawka 156
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

1. Począwszy od 2013 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

Or. de

Uzasadnienie

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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Poprawka 157
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Począwszy od 2012 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

1. Począwszy od 2015 r., dla każdego roku 
kalendarzowego, jeżeli średni 
indywidualny poziom emisji CO2 danego 
producenta przekroczy jego docelowy 
indywidualny poziom emisji na dany rok, 
Komisja nakłada na producenta lub, w 
przypadku grupy producentów, na 
zarządzającego grupą opłatę z tytułu 
przekroczenia poziomu emisji.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z cyklami rozwojowymi i produkcyjnymi przemysłu motoryzacyjnego wynoszącymi 
5-7 lat wiążący poziom docelowy można określić dopiero od 2015 r. Wcześniejszy termin nie 
odpowiadałby rzeczywistości gospodarczej.

Poprawka 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych o 
poziomie emisji przekraczającym 130 g 
CO2/km plus 50% liczby samochodów o 
poziomie emisji 130g CO2/km lub mniej x 
opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji określona w ust. 3, gdzie:

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza „przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
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dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku; oraz „liczba nowych 
samochodów osobowych” oznacza liczbę 
nowych samochodów osobowych, których 
jest on producentem i które zarejestrowano 
w tym roku.

dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku; oraz „liczba nowych 
samochodów osobowych” oznacza liczbę 
nowych samochodów osobowych, których 
jest on producentem i które zarejestrowano 
w tym roku. 

Or. fr

Uzasadnienie

Krzywa ustalona na 60% wprowadza nierówność społeczną w podziale ciężarów 
regulacyjnych, gdyż dla niektórych konstruktorów ustala się indywidualny cel < 130g 
CO2/km. Zróżnicowanie kar umożliwiłoby poszanowanie zasady „zanieczyszczający płaci” i 
zmniejszyłoby tę nierówność, ograniczając wysokość kar nałożonych na pojazdy już 
spełniające ogólny cel 130 g.

Poprawka 159
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych, których 
średnia nie spełnia indywidualnego celu 
konstruktora w zakresie emisji x opłata z 
tytułu przekroczenia poziomu emisji 
określona w ust. 3, gdzie:

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

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
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samochodów osobowych” oznacza liczbę 
nowych samochodów osobowych, których 
jest on producentem i które 
zarejestrowano w tym roku.

miejsca po przecinku;
„liczba nowych samochodów osobowych, 
których średnia nie spełnia 
indywidualnego celu konstruktora w 
zakresie emisji” oznacza liczbę nowych 
samochodów wyprodukowanych przez 
konstruktora i zarejestrowanych w ciągu 
danego roku, których poziom emisji 
przekracza pułap, jakim jest średni 
poziom emisji wszystkich samochodów 
zarejestrowanych przez konstruktora 
posiadających poziom emisji niższy od 
tego pułapu, odpowiada indywidualnemu 
celowi konstruktora.

Or. fr

Uzasadnienie

Kary za przekroczenie poziomu emisji nie przestrzegają zasady „zanieczyszczający płaci”: 
niedopuszczalne jest stosowanie ich wobec wszystkich samochodów niezależnie od ich 
poziomu emisji. Stosowanie tej zasady wymaga uznania zgodności w stosunku do wszystkich 
wielkości, których średni poziom emisji jest zgodny z indywidualnym poziomem emisji danego 
konstruktora. W ten sposób zachęca się konstruktora do jak najszybszego wprowadzenia na 
rynek maksymalnej liczby samochodów spełniających ich własny indywidualny cel w zakresie 
emisji.

Poprawka 160
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych o 
poziomie emisji CO2 przekraczającym 
130 g/km x opłata z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji określona w ust. 3, gdzie:

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza „przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
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dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku; oraz „liczba nowych 
samochodów osobowych” oznacza liczbę 
nowych samochodów osobowych, których 
jest on producentem i które zarejestrowano 
w tym roku.

dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku; oraz „liczba nowych 
samochodów osobowych” oznacza liczbę 
nowych samochodów osobowych, których 
jest on producentem i które zarejestrowano 
w tym roku.

Or. fr

Uzasadnienie

Krzywa ustalona na 60% wprowadza nierówność społeczną w podziale ciężarów 
regulacyjnych, gdyż dla niektórych konstruktorów ustala się indywidualny cel < 130g 
CO2/km. Zróżnicowanie kar umożliwiłoby poszanowanie zasady „zanieczyszczający płaci” i 
zmniejszyłoby tę nierówność, ograniczając wysokość kar nałożonych na samochody już 
spełniające ogólny cel 130 g.

Poprawka 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych, które 
średnio nie spełniają indywidualnego celu 
konstruktora w zakresie emisji x opłata z 
tytułu przekroczenia poziomu emisji 
określona w ust. 3, gdzie:

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

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 
którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
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miejsca po przecinku; oraz miejsca po przecinku; oraz
„liczba nowych samochodów osobowych” 
oznacza liczbę nowych samochodów 
osobowych, których jest on producentem i 
które zarejestrowano w tym roku.

„liczba nowych samochodów osobowych, 
które średnio nie spełniają 
indywidualnego celu konstruktora w 
zakresie emisji” oznacza liczbę nowych 
samochodów osobowych, których jest on 
producentem i które zarejestrowano w tym 
roku, a których poziom emisji przekracza 
pułap, jakim jest średni poziom emisji 
wszystkich samochodów zarejestrowanych 
przez konstruktora posiadających poziom 
emisji niższy od tego pułapu, odpowiadają 
indywidualnemu celowi konstruktora.

Or. it

Uzasadnienie

Przewidziane opłaty nie przestrzegają podstawowej zasady „zanieczyszczający płaci”: 
niedopuszczalne jest stosowanie ich wobec wszystkich samochodów niezależnie od ich 
poziomu emisji. Stosowanie tej zasady wymaga uznania zgodności w stosunku do wszystkich 
wielkości, których średni poziom emisji jest zgodny z indywidualnym poziomem emisji danego 
konstruktora. W ten sposób zachęca się konstruktora do jak najszybszego wprowadzenia na 
rynek stale rosnącej liczby samochodów doskonałych.

Poprawka 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych, które 
średnio nie spełniają indywidualnego celu 
konstruktora w zakresie emisji x opłata z 
tytułu przekroczenia poziomu emisji 
określona w ust. 3, gdzie:

„przekroczenie poziomu emisji” oznacza 
dodatnią liczbę gramów na kilometr, o 

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

którą średni indywidualny poziom emisji 
producenta przekroczył jego docelowy 
indywidualny poziom emisji w roku 
kalendarzowym, zaokrągloną do trzeciego 
miejsca po przecinku;

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

„liczba nowych samochodów osobowych, 
które średnio nie spełniają 
indywidualnego celu konstruktora w 
zakresie emisji” oznacza liczbę nowych 
samochodów osobowych, których jest on 
producentem i które zarejestrowano w tym 
roku, a których poziom emisji przekracza 
pułap, jakim jest średni poziom emisji 
wszystkich samochodów zarejestrowanych 
przez konstruktora posiadających poziom 
emisji niższy od tego pułapu, odpowiadają 
indywidualnemu celowi konstruktora.

Or. it

Uzasadnienie

Przewidziane opłaty nie przestrzegają podstawowej zasady „zanieczyszczający płaci”: 
niedopuszczalne jest stosowanie ich wobec wszystkich samochodów niezależnie od ich 
poziomu emisji. Stosowanie tej zasady wymaga uznania zgodności w stosunku do wszystkich 
wielkości, których średni poziom emisji jest zgodny z indywidualnym poziomem emisji danego 
konstruktora. W ten sposób zachęca się konstruktora do jak najszybszego wprowadzenia na 
rynek stale rosnącej liczby samochodów doskonałych.

Poprawka 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przekroczenie poziomu emisji x liczba 
nowych samochodów osobowych o 
poziomie emisji CO2 przekraczającym 
130g/km plus 50% liczby nowych 
samochodów osobowych o poziomie emisji 
CO2 na poziomie 130 g/km lub mniej x 
opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji określona w ust. 3,
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Or. en

Uzasadnienie

Modulacja kar spowodowałaby ponowne użycie w praktyce zasady „zanieczyszczający 
płaci”. Proponowany system prowadziłby do upowszechnienia większej liczby samochodów o 
niskich emisjach, do ciągłego odnawiania taboru pojazdów, a zatem także do osiągnięcia 
globalnego celu redukcji emisji CO2.

Poprawka 164
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(a) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015.

(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; oraz

(b) taką samą kwotę w odniesieniu do 
kolejnych lat plus dodatkowe 50% za 
każdy kolejny rok.

(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka potwierdza harmonogram uzgodniony przez Parlament w październiku 2007 r. i 
ma być powiązana z ambitniejszym celem środowiskowym polegającym na ograniczeniu 
średnich emisji CO2 do 125 g/km. Od 2015 r. należy wprowadzić kary, które powinny co roku 
wzrastać. Dochody uzyskane od producentów samochodów, którzy przekraczają zakładany 
cel, powinny być przydzielone producentom samochodów o niższych emisjach, którzy często 
działają z niższą marżą zysku za sprawą kierowania się korzystniejszą dla środowiska 
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strategią.

Poprawka 165
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinna być podobna do opłat 
uiszczanych w innych sektorach objętych 
europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; oraz
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne i w 
najmniejszym stopniu nie można ich porównać z innymi sektorami. Byłyby one szkodliwe dla 
branży i zagroziłyby jej konkurencyjności i rentowności. Obecne OPP wynosiłyby 475 euro/t 
w 2015 r., podczas gdy w porównaniu inne sektory objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji płacą: 20 do 40 €/t; dodatkowa opłata karna w ramach ETS: 100 €/t 
(w razie naruszenia prawa); oraz promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów w transporcie drogowym: 20€/t.
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Poprawka 166
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(a) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(b) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz

(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz

(c) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015;

(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. de

Uzasadnienie

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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Poprawka 167
Matthias Groote

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji po 2012 r. wynosi 95 
EUR.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwy jest tylko jeden okres przygotowania do wprowadzenia. Okres przygotowania do 
wprowadzenia przewidziany dla floty umożliwia producentom dostosowanie się do średniego 
poziomu emisji CO2. Jeżeli producenci nie będą w stanie dotrzymać średniego poziomu 
emisji, powinni oni od 2012 r. płacić karę z tytułu przekroczenia poziomu emisji w wysokości 
95 EUR za gram przekroczenia.
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Poprawka 168
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji zgodnie z art. 1 wynosi:

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(a) 10 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(b) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz

(c) 30 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014;

(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych latach 
kalendarzowych.

(d) 40 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 i w kolejnych latach 
kalendarzowych.

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane opłaty w wysokości 100-475 euro za tonę CO2 są zdecydowanie wyższe niż 
porównywalne ceny certyfikatów uprawniających do emisji określonej wielkości CO2 zgodnie 
z systemem handlu emisjami w UE. Takie jednostronne postawienie producentów 
samochodów osobowych i ich klientów w niekorzystnej sytuacji nie jest uzasadnione ani 
efektywne pod względem gospodarczym. Zaproponowane kary znacznie osłabiłyby potencjał 
innowacyjny sektora. Wzmianka o latach kalendarzowych po 2015 r. jest konieczna, ponieważ 
w oficjalnej niemieckiej wersji językowej wniosku dotyczącego rozporządzania nie 
wspomniano, w odróżnieniu od innych wersji językowych, o kolejnych latach kalendarzowych 
po 2015 r.
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Poprawka 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji zgodnie z art. 1 wynosi:

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(a) 10 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(b) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz

(c) 30 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014;

(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych latach 
kalendarzowych.

(d) 40 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 i w kolejnych latach 
kalendarzowych.

Or. de

Uzasadnienie

Die von der Kommission vorgeschlagenen Abgaben zwischen 100 und 475 Euro pro Tonne 
CO2 liegen erheblich höher als vergleichbare CO2 -Zertifikatspreise nach dem 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Eine solche einseitige Benachteiligung der 
Pkw-Hersteller und damit ihrer Kunden ist nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich ineffizient.
Die vorgeschlagenen Strafen würden die Innovationskraft der Industrie erheblich schwächen.
Der Verweis auf die Kalenderjahre nach 2015 ist notwendig, da die offizielle deutsche 
Sprachversion des Verodnungsvorschlages im Vergleich zu anderen Sprachversionen nicht 
auf die dem Jahr 2015 folgenden Kalenderjahre verweist.
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Poprawka 170
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2012 i kolejnych latach wynosi 150 EUR.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; oraz
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić przestrzeganie prawa kary muszą być na wystarczająco wysokim poziomie, a 
pełny wymiar kary musi mieć zastosowanie od 2012 r. Odkładanie kar tylko opóźni skuteczne 
funkcjonowanie systemu.

Poprawka 171
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji w odniesieniu do przekroczonych 
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poziomów emisji począwszy od 2015 r. 
wynosi 40 EUR.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; oraz
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję opłaty w wysokości 100 i 475 euro za tonę CO2 są 
zdecydowanie wyższe niż porównywalne ceny certyfikatów CO2 zgodnie z systemem handlu 
emisjami w Unii Europejskiej. Takie jednostronne postawienie producentów samochodów 
osobowych w niekorzystnej sytuacji, a co za tym idzie i ich klientów, jest nieuzasadnione i 
ekonomicznie nieskuteczne. Zaproponowane kary znacznie osłabiłyby potencjał innowacyjny 
przemysłu.

Poprawka 172
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2012 i kolejnych latach wynosi 150 EUR.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
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przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; oraz
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata z tytułu przekroczenia poziomu emisji powinna być stosunkowo wysoka, aby 
zagwarantować, że wszyscy producenci będą się stosować do wyznaczonych im celów. W 
ocenie wpływu Komisji stwierdza się, że „odniesienie skutku odstraszającego w całym 
sektorze wymagałoby oparcia poziomu opłat o górną granicę marginesowych kosztów 
zmniejszania emisji (150 €/gram) w odniesieniu do niektórych producentów”.

Poprawka 173
Péter Olajos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji powinna być podobna do opłat 
uiszczanych w innych sektorach objętych 
europejskim systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, i nie 
przekraczać 20 EUR/g.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; oraz
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
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(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są zupełnie nieproporcjonalne i w 
najmniejszym stopniu nie można ich porównać z innymi sektorami. Byłyby one szkodliwe dla 
branży i zagroziłyby jej konkurencyjności i rentowności. Obecne OPP wynosiłyby 475 euro/t 
w 2015 r., podczas gdy w porównaniu inne sektory objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji płacą: 20 do 40 €/t; dodatkowa opłata karna w ramach ETS: 100 €/t 
(w razie naruszenia prawa); oraz promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów w transporcie drogowym: 20€/t.

Poprawka 178
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2020 i kolejnych latach Komisja
proponuje opłatę z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji, która jest co najmniej o 
10% wyższa od szacowanych kosztów 
marginalnych osiągnięcia średnich emisji 
CO2 określonych w art. 1 i załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest poinformowanie sektora, że od 2020 r. będą stosowane nowe kary dla 
zapewnienia, że cel wyznaczony na ten rok zostanie osiągnięty.
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Poprawka 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji jest analogiczna do opłat 
ustanowionych w pozostałych sektorach w 
ramach europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) i wynosi 
20 EUR.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014;
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015; 

Or. it

Uzasadnienie

Zaproponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są bezpodstawnie 
nieproporcjonalne w porównaniu z opłatami przewidzianymi począwszy od 2012 r. (100 
EUR/t) w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji ( znanego jako ETS): 95 
euro/gram CO2 odpowiada w rzeczywistości kwocie 475 euro/t. W celu dostosowania 
poziomu opłat w sektorze samochodowym do wysokości opłat obowiązujących w sektorach 
objętych systemem ETS należy ustalić ich równoważną wysokość, czyli 20 euro/gram CO2 
(odpowiadające 100 euro/t).
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Poprawka 175
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji jest podobna do opłaty uiszczanej w 
innych sektorach w ramach europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013; 

(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowane opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji są bezpodstawnie 
nieproporcjonalne i w żaden sposób nie umożliwiają porównani z innymi sektorami. Obecne 
opłaty wynoszą 475 euro/t w 2015 r. lub, co w porównaniu z innymi sektorami w ramach 
systemu handlu emisjami UE wynosiłoby 20-40 euro/t plus opłata dodatkowa 100 euro/t (w 
przypadku niezgodności) oraz promowanie energooszczędnego transportu do wysokości 20 
euro/t.
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Poprawka 176
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji jest analogiczna do wysokości opłat 
ustalonych dla przemysłowych sektorów 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
(ETS) w państwach członkowskich.

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;
(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
2013;
(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz;
(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Opłaty zaproponowane za przekroczenie poziomów emisji są nieuzasadnienie 
nieproporcjonalne w porównaniu z opłatami przewidzianymi od 2012 roku (100 euro za 1 
tonę) w Europejskim Systemie Wymiany poziomów emisji (ETS): 95 euro za g/km to w
rzeczywistości równowartość 475 euro za tonę CO2. Aby osiągnąć zgodność z wysokością 
opłat dla sektorów wchodzących w skład systemu ETS, należy ustalić opłatę dla sektora 
samochodowego na poziomie odpowiadającym poziomowi sektorowego systemu ETS.
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Poprawka 177
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

3. Opłata z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji wynosi:

(a) 20 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2012;

(a) cena emisji CO2 będąca przedmiotem 
obrotu giełdowego, jednak nie więcej niż 
10 EUR w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2012;

(b) 35 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2013;

(b) cena emisji CO2 będąca przedmiotem 
obrotu giełdowego, jednak nie więcej niż 
20 EUR w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2013;

(c) 60 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2014; oraz

(c) cena emisji CO2 będąca przedmiotem 
obrotu giełdowego, jednak nie więcej niż 
30 EUR w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2014; oraz

(d) 95 EUR w odniesieniu do 
przekroczonych poziomów emisji w roku 
kalendarzowym 2015 oraz kolejnych 
latach kalendarzowych.

(d) cena emisji CO2 będąca przedmiotem 
obrotu giełdowego, jednak nie więcej niż 
40 EUR w odniesieniu do przekroczonych 
poziomów emisji w roku kalendarzowym 
2015.

Or. de

Uzasadnienie

Opłaty powinny być ustalane na podstawie porównywalnych cen certyfikatów uprawniających 
do emisji zgodnie z systemem handlu emisjami UE, ponieważ w przeciwnym razie 
dyskryminowano by producentów samochodów. W celu uwzględnienia rzeczywistości 
gospodarczej opłaty powinny ponadto opierać się na cenie będącej przedmiotem obrotu 
giełdowego.
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Poprawka 179
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji są przydzielone 
producentom lub, w przypadku grupy, 
zarządzającemu grupą, których średni 
indywidualny poziom emisji CO2 jest 
poniżej celu, i proporcjonalnie do 
szacowanych całkowitych oszczędności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka potwierdza harmonogram uzgodniony przez Parlament w październiku 2007 r. i 
ma być powiązana z ambitniejszym celem środowiskowym polegającym na ograniczeniu 
średnich emisji do 125 g CO2/km. Od 2015 r. należy wprowadzić kary, które powinny co roku 
wzrastać. Dochody uzyskane od producentów samochodów, którzy przekraczają zakładany 
cel, powinny być przydzielone producentom samochodów o niższych emisjach, którzy często 
działają z niższą marżą zysku za sprawą kierowania się korzystniejszą dla środowiska 
strategią.

Poprawka 180
Gyula Hegyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji traktuje się jako dochód 
budżetu Unii Europejskiej i są 
wykorzystywane do wspierania 
zrównoważonych rodzajów transportu, w 
tym transportu publicznego i 
infrastruktury dla rowerzystów.

Or. en
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Uzasadnienie

Kary związane z samochodami, które nie spełniają celów środowiskowych, powinny 
przyczyniać się do rozwoju zrównoważonych środków transportu.

Poprawka 181
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji są wykorzystane do 
utworzenia specjalnego funduszu na rzecz 
badań naukowych i rozwoju w dziedzinie 
oszczędności zużycia paliwa w pojazdach 
drogowych, w tym alternatywnych 
układów napędowych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu promowania innowacji i przyczynienia się do realizacji celów środowiskowych UE 
fundusze pozyskane za sprawą niniejszego rozporządzenia powinny być ponownie 
zainwestowane w badania naukowe i rozwój w dziedzinie ograniczania emisji CO2 w sektorze 
transportu drogowego.

Poprawka 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Wpływy z opłat z tytułu przekroczenia 
poziomu emisji przekazywane są na 
fundusz, którego wpływy muszą być 
przeznaczone na zmniejszanie emisji CO2 
w ruchu drogowym oraz na badania w 
dziedzinie nowych energooszczędnych 
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technologii.

Or. de

Uzasadnienie

W celu wspierania innowacji technologicznych ewentualne opłaty powinny wpływać na 
specjalny fundusz wspierający badania i rozwój energooszczędnych technologii oraz środków 
zmniejszających emisje CO2 w ruchu drogowym.

Poprawka 183
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
System premii

1. Jeżeli w 2012 r. ponad jedna czwarta 
floty, w 2013 r. ponad połowa, a w 2014 r. 
ponad trzy czwarte floty osiągnie poziom 
docelowy, producent otrzymuje punkty 
premiowe.
2. Punkty premiowe oblicza się na wzór 
opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji określonych w art. 7, przy czym 
jeden punkt premiowy odpowiada 
jednemu euro.
3. Od roku 2012 uzyskane punkty 
premiowe będą rozliczane wraz z 
potencjalnymi karami nałożonymi zgodnie 
z art. 7.
4. Komisja określa metodę pobierania i 
rozliczania punktów premiowych.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z okresami rozwojowymi nowych modeli i technologii wynoszącymi co najmniej 5-
7 lat rozsądne jest stopniowe wprowadzenie poziomu docelowego. Producentów, których 
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udział w całej flocie samochodowej (poniżej poziomu docelowego) jest wyższy niż wymagany, 
należy zachęcać i nagradzać ich za skutecznie wdrożone środki służące ograniczeniu emisji 
CO2 przyznając im punkty premiowe, które można ewentualnie rozliczać łącznie z nałożonymi 
karami.

Poprawka 184
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Publikacja poziomów emisji w odniesieniu 
do poszczególnych producentów

Publikacja poziomów emisji w odniesieniu 
do poszczególnych producentów

(upublicznianie nazw operatorów 
postępujących niezgodnie z wymogami)

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

1. Do dnia 31 października 2010 r. i 
każdego kolejnego roku Komisja publikuje 
wykaz zawierający w odniesieniu do 
każdego producenta:

(a) jego docelowy indywidualny poziom 
emisji w poprzednim roku kalendarzowym;

(a) jego średni indywidualny poziom 
emisji CO2 w poprzednim roku 
kalendarzowym; oraz

(b) jego średni indywidualny poziom 
emisji CO2 w poprzednim roku 
kalendarzowym;

(b) średni indywidualny poziom emisji 
CO2 we wszystkich nowych samochodach 
osobowych w poprzednim roku 
kalendarzowym.

(c) różnicę między jego średnim 
indywidualnym poziomem emisji CO2 w 
poprzednim roku kalendarzowym a jego 
docelowymi indywidualnymi poziomami 
emisji w tymże roku; oraz
(d) średni indywidualny poziom emisji 
CO2 we wszystkich nowych samochodach 
osobowych w poprzednim roku 
kalendarzowym.
2. Od dnia 31 października 2013 r. w 
wykazie opublikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent 
przestrzega wymogów art. 4 w odniesieniu 
do poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Od dnia 31 października 2016 r. w 
wykazie opublikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent 
przestrzega wymogów art. 4 w odniesieniu 
do poprzedniego roku kalendarzowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Juz od 2010 r. konsumenci powinni mieć możliwość dostępu do wykazów odnotowujących 
osiągnięcia poszczególnych producentów samochodów, aby móc dokonywać świadomych 
wyborów i wywierać na nich nacisk, aby zwiększyli wysiłki.

Poprawka 185
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia 31 października 2013 r. i 
każdego kolejnego roku Komisja publikuje 
wykaz zawierający w odniesieniu do 
każdego producenta:

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja powinna być dostosowana do wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń 
rynku i dyskryminacji producentów. Nie powinna zatem rozpocząć się przed 2013 r.

Poprawka 186
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Powtórzenie art. 8 ust. 1 ze względu na jasność.

Poprawka 187
Kurt Joachim Lauk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Od dnia 31 października 2016 r. w 
wykazie opublikowanym na mocy ust. 1 
podaje się również, czy producent 
przestrzega wymogów art. 4 w odniesieniu 
do poprzedniego roku kalendarzowego.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z cyklami rozwojowymi i produkcyjnymi przemysłu motoryzacyjnego wynoszącymi 
5-7 lat wiążący poziom docelowy można określić dopiero od 2015 r. Wcześniejszy termin nie 
odpowiadałby rzeczywistości gospodarczej. Wobec tego niezbędnego przesunięcia terminu 
wprowadzenia konieczna jest też odpowiednia zmiana terminu publikacji danych.

Poprawka 188
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Specjalne odstępstwo dla niezależnych 

drobnych producentów
1. Wniosek o odstępstwo od docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który:
(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
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niż 10 000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w roku kalendarzowym; oraz
(b) nie jest powiązany z innym 
producentem.
2. Wniosek o odstępstwo złożony na mocy 
ust. 1 może dotyczyć maksymalnie pięciu 
lat kalendarzowych. Wniosek przedkłada 
się Komisji i zawiera on:
(a) nazwę producenta i dane osoby 
odpowiedzialnej za kontakt;
(b)dowody, że producent ma prawo do 
odstępstwa na mocy ust. 1;
(c) szczegółowe informacje na temat 
samochodów osobowych, które produkuje, 
w tym dotyczące masy i indywidualnych 
poziomów emisji CO2 tych samochodów 
osobowych; oraz
(d) docelowy indywidualny poziom emisji 
zgodny z możliwościami obniżenia emisji 
przez producenta, w tym z 
technologicznymi możliwościami 
obniżenia jego indywidualnego poziomu 
emisji CO2.
3. Jeżeli Komisja uzna, że producent 
kwalifikuje się do odstępstwa na mocy ust. 
1 oraz że docelowy indywidualny poziom 
emisji przedstawiony przez producenta jest 
zgodny z jego możliwościami w zakresie 
obniżenia emisji, w tym z 
technologicznymi możliwościami 
obniżenia jego indywidualnego poziomu 
emisji CO2, przyznaje producentowi 
odstępstwo. Odstępstwo stosuje się od dnia 
1 stycznia roku następującego po złożeniu 
wniosku.
4. Producent objęty odstępstwem zgodnie z 
niniejszym artykułem niezwłocznie 
powiadamia Komisję o wszelkich 
zmianach mających wpływ lub mogących 
mieć wpływ na kwalifikowanie się 
producenta do odstępstwa.
5. Jeżeli na podstawie powiadomienia na 
mocy ust. 4 lub na innej podstawie 
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Komisja uzna, że producent przestał się 
kwalifikować do odstępstwa, uchyla 
odstępstwo z mocą od dnia 1 stycznia 
kolejnego roku kalendarzowego i 
powiadamia o tym producenta.
6. Komisja może uchylić odstępstwo, jeżeli 
uzna, że producent nie realizuje programu 
obniżenia poziomów emisji określonego 
we wniosku.
7. Komisja może przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące wdrożenia ust. 1 do 6, 
w tym interpretacji kryteriów 
kwalifikowania się do odstępstwa, treści 
wniosków oraz treści i oceny programów 
obniżenia indywidualnych poziomów 
emisji CO2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia, aby przyznawać odstępstwa producentom samochodów o wysokich 
emisjach. Powodowałoby to zakłócenia rynku i zachęcałoby producentów samochodów do 
tworzenia przedsiębiorstw kwalifikujących się do tych odstępstw. W konsekwencji zakres 
ustawodawstwa nie obejmowałby znacznej liczby nowo rejestrowanych samochodów.

Poprawka 189
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Specjalne odstępstwo dla niezależnych 

drobnych producentów
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1. Wniosek o odstępstwo od docelowych 
indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który:
(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
niż 10 000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w roku kalendarzowym; oraz
(b) nie jest powiązany z innym 
producentem.
2. Wniosek o odstępstwo złożony na mocy 
ust. 1 może dotyczyć maksymalnie pięciu 
lat kalendarzowych. Wniosek przedkłada 
się Komisji i zawiera on:
(a) nazwę producenta i dane osoby 
odpowiedzialnej za kontakt;
(b)dowody, że producent ma prawo do 
odstępstwa na mocy ust. 1;
(c) szczegółowe informacje na temat 
samochodów osobowych, które produkuje, 
w tym dotyczące masy i indywidualnych 
poziomów emisji CO2 tych samochodów 
osobowych; oraz
(d) docelowy indywidualny poziom emisji 
zgodny z możliwościami obniżenia emisji 
przez producenta, w tym z 
technologicznymi możliwościami 
obniżenia jego indywidualnego poziomu 
emisji CO2.
3. Jeżeli Komisja uzna, że producent 
kwalifikuje się do odstępstwa na mocy ust. 
1 oraz że docelowy indywidualny poziom 
emisji przedstawiony przez producenta jest 
zgodny z jego możliwościami w zakresie 
obniżenia emisji, w tym z 
technologicznymi możliwościami 
obniżenia jego indywidualnego poziomu 
emisji CO2, przyznaje producentowi 
odstępstwo. Odstępstwo stosuje się od dnia 
1 stycznia roku następującego po złożeniu 
wniosku.
4. Producent objęty odstępstwem zgodnie z 
niniejszym artykułem niezwłocznie 
powiadamia Komisję o wszelkich 
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zmianach mających wpływ lub mogących 
mieć wpływ na kwalifikowanie się 
producenta do odstępstwa.
5. Jeżeli na podstawie powiadomienia na 
mocy ust. 4 lub na innej podstawie 
Komisja uzna, że producent przestał się 
kwalifikować do odstępstwa, uchyla 
odstępstwo z mocą od dnia 1 stycznia 
kolejnego roku kalendarzowego i 
powiadamia o tym producenta.
6. Komisja może uchylić odstępstwo, jeżeli 
uzna, że producent nie realizuje programu 
obniżenia poziomów emisji określonego 
we wniosku.
7. Komisja może przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące wdrożenia ust. 1 do 6, 
w tym interpretacji kryteriów 
kwalifikowania się do odstępstwa, treści 
wniosków oraz treści i oceny programów 
obniżenia indywidualnych poziomów 
emisji CO2.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia, aby przyznawać szczególne odstępstwa samochodom o wysokich 
emisjach.

Poprawka 190
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

indywidualnych poziomów emisji 
obliczonych zgodnie z załącznikiem I 
może złożyć producent, który:

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

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

(b) nie jest powiązany z innym 
producentem.

(b) nie jest powiązany z innym 
producentem samochodów; lub
(ba) posiada powiązane przedsiębiorstwa, 
które odpowiadają za wyprodukowanie 
ogółem mniej niż 10 000 nowych 
samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie w roku 
kalendarzowym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia i upraszcza zakres odstępstwa, przy czym pozostaje ściśle poniżej progu 
wynoszącego 10 000 samochodów. Mogą zaistnieć przypadki, w których dwóch powiązanych 
producentów rejestruje mniej niż 10 000 nowych samochodów osobowych. Należałoby zatem 
traktować ich jako niepowiązanych.

Poprawka 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalne odstępstwo dla niezależnych
drobnych producentów

Odstępstwo dla drobnych producentów

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

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

(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
niż 10000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w roku kalendarzowym; oraz

(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
niż 10000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w roku kalendarzowym; oraz
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(b) nie jest powiązany z innym 
producentem.

(b) samochody, za które odpowiada, 
należą do kategorii, której szczególne 
cechy nie pozwalają na osiągnięcie 
takiego celu.

Or. it

Uzasadnienie

Odstępstwo jest konieczne dla wszystkich drobnych producentów (0,2% całości, poniżej 30 
000 aut, niewielki przebieg, marginesowy udział w całkowitych emisjach CO2), którzy nie są 
w stanie osiągnąć ograniczenie o 60% zgodnie z zał. I. W celu uniknięcia nieuzasadnionych
zakłóceń konkurencji odstępstwo musi być przyznane wszystkim konstruktorom 
(„powiązanym” lub nie z innym konstruktorem), którzy działają w identycznych sektorach 
konkurencji. W przeciwnym razie „konstruktorzy powiązani” mieliby znaczny niekorzystny 
wpływ na zarządzającego grupą.

Poprawka 192
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) odpowiada za wyprodukowanie mniej 
niż 1 000 nowych samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie w roku 
kalendarzowym; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów środowiskowych oraz aby uniknąć nierównego traktowania producentów o 
różnej wielkości, klauzulę odstępstwa należy ograniczyć do minimum. Ponadto należy obniżyć 
próg z 10 000 do 1000 nowych samochodów osobowych celem uwzględnienia załącznika XII 
część 2 pkt 1 dyrektywy 2007/46/WE.
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Poprawka 193
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest ustanowienie przepisów, które dostosowują się aktywnie do sytuacji na rynku.

Poprawka 194
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 195
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na wniosek Komisja gwarantuje 
producentom specjalnych modeli, których 
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ogólna liczba nowo zarejestrowanych 
sztuk nie przekracza 1% wszystkich 
rocznie nowo zarejestrowanych 
samochodów osobowych w całej UE, 
zmianę docelowych poziomów emisji 
polegającą na zmniejszeniu o 25% 
średniego indywidualnego poziomu emisji 
z 2008 r. zamiast docelowego 
indywidualnego poziomu emisji 
obliczonego na podstawie załącznika I.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia nie uwzględnia szczególnej sytuacji producentów 
oferujących jedynie specjalne modele, którzy są jednak zbyt duzi, aby objąć ich odstępstwem 
przewidzianym w art. 9 ust. 1a i b. Zmiana docelowego poziomu emisji zobowiązuje 
producentów do podejmowania co najmniej tak dużych wysiłków jak producenci floty, 
zapewniając im jednak przy tym uczciwe warunki na podstawie roku bazowego 2008.

Poprawka 196
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) docelowy indywidualny poziom emisji 
zgodny z możliwościami obniżenia emisji
przez producenta, w tym z 
technologicznymi możliwościami 
obniżenia jego indywidualnego poziomu 
emisji CO2.

(d) docelowy indywidualny poziom emisji 
zgodny z możliwościami technicznymi 
producenta, środkami finansowymi oraz 
możliwościami obniżenia emisji CO2 
danego modelu w odniesieniu do 
bezpośrednich konkurentów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka określa kryteria służące ustanawianiu i ocenie indywidualnych celów i dąży do 
zagwarantowania większej pewności prawnej i przewidywalności, przy jednoczesnym 
zachęcaniu do ograniczania emisji.
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Poprawka 197
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że producent 
kwalifikuje się do odstępstwa na mocy ust. 
1 oraz że docelowy indywidualny poziom
emisji przedstawiony przez producenta jest 
zgodny z jego możliwościami w zakresie 
obniżenia emisji, w tym z 
technologicznymi możliwościami 
obniżenia jego indywidualnego poziomu 
emisji CO2, przyznaje producentowi 
odstępstwo. Odstępstwo stosuje się od dnia 
1 stycznia roku następującego po złożeniu 
wniosku.

3. Jeżeli Komisja uzna, że producent 
kwalifikuje się do odstępstwa na mocy ust. 
1, oraz jest usatysfakcjonowana 
docelowym indywidualnym poziomem
emisji przedstawionym przez producenta, 
przyznaje producentowi odstępstwo.
Podejmując tę decyzję, Komisja 
uwzględnia kryteria określone w ust. 2 lit. 
(d). Odstępstwo stosuje się od dnia 1 
stycznia roku następującego po złożeniu 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na spójność z poprawką do art. 9 ust. 2 lit. (d).

Poprawka 198
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może uchylić odstępstwo, jeżeli 
uzna, że producent nie realizuje programu 
obniżenia poziomów emisji określonego 
we wniosku.

6. Komisja może nałożyć na producenta 
opłatę z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji określoną w art. 7, jeżeli uzna, że 
producent nie realizuje programu obniżenia 
poziomów emisji określonego we wniosku.

Or. en
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Uzasadnienie

Uchylenie odstępstwa w sytuacji, gdy producent przekracza docelowy poziom emisji 
określony we wniosku o odstępstwo, byłoby nieproporcjonalnym środkiem. Zamiast tego do 
takiego producenta należy stosować taki sam system opłat z tytułu przekroczenia poziomu 
emisji, jaki jest przewidziany dla producentów masowych. W ten sposób procedura 
obejmująca drobnych producentów jest bliższa tej, która dotyczy producentów masowych.

Poprawka 199
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wniosek o odstępstwo wraz z 
dodatkowymi informacjami, a także 
wszelkie powiadomienia zgodnie z ust. 4, 
wszelkie uchylenia zgodnie z ust. 5 lub 6 
lub środki, o których mowa w ust. 7, są 
podawane do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 200
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Producent może zwrócić się do 
Komisji z wnioskiem o zmianę docelowego 
poziomu emisji polegającą na 
zmniejszeniu o 25% średniego 
indywidualnego poziomu emisji z 2006 r. 
zamiast wartości obliczonej na podstawie 
załącznika I pod warunkiem, że
a) nie ma on żadnego przedsiębiorstwa 
powiązanego, a liczba jego samochodów 
nowo zarejestrowanych w danym roku w 
UE mieści się między wartością określoną 
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w ust. 1 a 1,5% rynku europejskiego, lub
b) ma on przedsiębiorstwa powiązane, a 
liczba jego samochodów nowo 
zarejestrowanych w danym roku w UE 
wraz z powiązanym przedsiębiorstwem 
mieści się między wartością określoną w 
ust. 1 a 1,5% rynku europejskiego.
Przedsiębiorstwa powiązane mogą zwrócić 
się do Komisji z wnioskiem o zmianę 
docelowego poziomu emisji polegającą na 
zmniejszeniu o 25% średniego 
indywidualnego poziomu emisji z 2006 r. 
zamiast wartości obliczonej na podstawie 
załącznika I pod warunkiem, że liczba ich 
samochodów nowo zarejestrowanych w 
danym roku w UE wraz z każdym 
kolejnym powiązanym przedsiębiorstwem 
mieści się między wartością określoną w 
ust. 1 a 1,5% rynku europejskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg ograniczenia emisji o 25% obciąży producentów specjalnych modeli bardziej niż 
producentów floty. Mimo to będą oni w stanie przetrwać. W dotychczasowym wniosku 
Komisji nie uwzględniono dostatecznie szczególnej sytuacji producentów oferujących jedynie 
specjalne modele, którzy są jednak zbyt duzi, aby objęło ich odstępstwo przewidziane w art. 9 
ust. 1. Stworzenie wspólnej puli uprawnień nie byłoby pomocne dla tych producentów, 
ponieważ zmusiłoby ich do ujawnienia konkurencji planów na nadchodzące lata.

Poprawka 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Producent może wnioskować do 
Komisji o zezwolenie na realizację celu 
alternatywnego polegającego na 
obniżeniu o 25% średniego 
indywidualnego poziomu emisji z 2006 r. 
zamiast docelowego indywidualnego 
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poziomu emisji określonego w załączniku 
I, pod warunkiem że:
(a) nie posiada przedsiębiorstw 
powiązanych i odpowiada za 
wyprodukowanie od 10 000 do 300 000 
nowych samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie w roku 
kalendarzowym; lub
(b) posiada powiązane przedsiębiorstwa, 
które odpowiadają za wyprodukowanie 
ogółem od 10 000 do 300 000 nowych 
samochodów osobowych 
zarejestrowanych we Wspólnocie w roku 
kalendarzowym.
Powiązane przedsiębiorstwa mogą 
wnioskować do Komisji o zezwolenie na 
realizację celu alternatywnego 
polegającego na obniżeniu o 25% 
łącznych średnich indywidualnych 
poziomów emisji z 2006 r. zamiast 
docelowego indywidualnego poziomu 
emisji określonego w załączniku I, pod 
warunkiem że te powiązane 
przedsiębiorstwa, wraz ze wszelkimi 
innymi powiązanymi przedsiębiorstwami, 
odpowiadają za wyprodukowanie od 
10 000 do 300 000 nowych samochodów 
osobowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie w roku kalendarzowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wyznacza producentom niszowym (wytwarzającym wąską gamę 
samochodów) cele, które są nieosiągalne i bardziej restrykcyjne niż w przypadku ich 
bezpośrednich konkurentów. Od konkurentów tych, którzy oferują do sprzedaży szeroki 
asortyment samochodów lub należą do grupy, nie wymaga się analogicznych wysiłków, 
chociaż sprzedawane przez nich samochody cechują podobne emisje CO2. Poprawka 
umożliwia producentom niszowym wybór celu minimalnego wynoszącego 25%. Stanowi to 
bardzo znaczne ograniczenie emisji CO2 w porównaniu ze średnią sektora wynoszącą 19%, a 
zatem ma niebagatelny wpływ na skutki dla środowiska.
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Poprawka 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Innowacje ekologiczne

1. Komitet powołany zgodnie z art. 12 
niniejszego rozporządzenia podejmuje 
decyzje dotyczące wniosków o uznanie 
innowacji ekologicznych, łącznie ze 
zmniejszeniem emisji CO2 wynikającym z 
zastosowania odpowiedniej technologii.
2. Producenci w rozumieniu art. 3 lub 
podwykonawcy, którzy wytwarzają daną 
technologię, mogą składać wnioski o 
uznanie innowacji ekologicznych. Takie 
wnioski muszą zawierać potwierdzone 
przez niezależną jednostkę dane dotyczące 
zmniejszenia emisji CO2 dzięki 
zastosowaniu technologii. Służby 
techniczne wymienione w art. 41 
dyrektywy 2007/46/WE mogą występować 
jako niezależne jednostki wydające 
poświadczenia.
3. W ramach kontroli niniejszego 
rozporządzenia innowacje ekologiczne 
otrzymują premie CO2 na podstawie ich 
montażu w typach pojazdów lub ich 
wersjach jako wyposażenia 
standardowego. Całkowita wysokość 
premii za innowacje ekologiczne dla 
danego producenta jest ograniczona do 
10% poziomu docelowego producenta 
określonego zgodnie z załącznikiem I.
4. Niezależnie od tej procedury prace nad 
przeglądem cyklu badań powinny 
przebiegać równolegle z uwzględnianiem 
innowacji ekologicznych w celu 
długofalowego odzwierciedlenia ich 
potencjału w zakresie zmniejszenia CO2 w 
cyklu badań.
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5. Podczas przeglądu dyrektywy zgodnie z 
art. 1 Komisja przedkłada w ramach 
oceny skutków wyczerpującą ocenę 
zmniejszenia emisji CO2 osiągniętego 
dzięki innowacjom ekologicznym w celu 
zagwarantowania, że w kolejnych latach 
przy ocenie osiągnięcia poziomów 
docelowych przez producentów 
uwzględnione zostaną odpowiednio 
wszystkie środki służące zmniejszeniu 
emisji CO2.
6. Komitet ustanowiony zgodnie z art. 12 
niniejszego rozporządzenia sprawdza 
kompletność wniosku dotyczącego 
innowacji ekologicznych i w ciągu trzech 
miesięcy od dostarczenia wniosku 
podejmuje decyzję o uwzględnieniu 
innowacji ekologicznych. Komisja 
przedstawia komitetowi odnośną 
propozycję.
W ciągu miesiąca od zawiadomienia o 
decyzji wnioskodawca może wnieść do 
Komisji odwołanie od decyzji komitetu. 
Komisja ponownie przedstawia odwołanie, 
które komitet rozpatruje w ciągu trzech 
miesięcy i wydaje decyzję. 
Komisja publikuje wszystkie decyzje o 
uwzględnieniu innowacji ekologicznych w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.
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Poprawka 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
1. Komitet powołany zgodnie z art. 12 
niniejszego rozporządzenia podejmuje 
decyzje dotyczące wniosków o uznanie 
innowacji ekologicznych, łącznie ze 
zmniejszeniem emisji CO2 wynikającym z 
zastosowania odpowiedniej technologii.
2. Producenci w rozumieniu art. 3 lub 
podwykonawcy, którzy wytwarzają daną 
technologię, mogą składać wnioski o 
uznanie innowacji ekologicznych. Takie 
wnioski muszą zawierać potwierdzone 
przez niezależną jednostkę dane dotyczące 
zmniejszenia emisji CO2 dzięki 
zastosowaniu technologii. Służby 
techniczne wymienione w art. 41 
dyrektywy 2007/46/WE mogą występować 
jako niezależne jednostki wydające 
poświadczenia.
3. W ramach kontroli niniejszego 
rozporządzenia innowacje ekologiczne 
otrzymują premie CO2 na podstawie ich 
montażu w typach pojazdów lub ich 
wersjach jako wyposażenia 
standardowego. Premie za innowacje 
ekologiczne ogranicza się niniejszym do 
50% zmniejszenia emisji CO2 określonego 
zgodnie z ust. 1. Komitet powołany 
zgodnie z art. 12 może przejściowo 
ograniczyć obowiązywanie premii CO2 
dla poszczególnych technologii i przez 
określony okres uwzględniać je 
degresywnie. W tym kontekście komitet 
bierze pod uwagę stan rozwoju 
technologicznego oraz indywidualne cykle 
produkcyjne przemysłu motoryzacyjnego.
5. Niezależnie od tej procedury prace nad 
przeglądem cyklu badań powinny 
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przebiegać równolegle z uwzględnianiem 
innowacji ekologicznych w celu 
długofalowego odzwierciedlenia ich 
potencjału w zakresie zmniejszenia CO2 w 
cyklu badań.
6. Podczas przeglądu dyrektywy zgodnie z 
art. 1 Komisja przedkłada w ramach 
oceny skutków wyczerpującą ocenę 
zmniejszenia emisji CO2 osiągniętego 
dzięki innowacjom ekologicznym w celu 
zagwarantowania, że w kolejnych latach 
przy ocenie osiągnięcia poziomów 
docelowych przez producentów 
uwzględnione zostaną odpowiednio 
wszystkie środki służące zmniejszeniu 
emisji CO2.
7. Komitet ustanowiony zgodnie z art. 12 
niniejszego rozporządzenia sprawdza 
kompletność wniosku dotyczącego 
innowacji ekologicznych i w ciągu trzech 
miesięcy od dostarczenia wniosku 
podejmuje decyzję o uwzględnieniu 
innowacji ekologicznych. Komisja 
przedstawia komitetowi odnośną 
propozycję. W ciągu miesiąca od 
zawiadomienia o decyzji wnioskodawca 
może wnieść do Komisji odwołanie od 
decyzji komitetu. Komisja ponownie 
przedstawia odwołanie, które komitet 
rozpatruje w ciągu trzech miesięcy i 
wydaje decyzję. Komisja publikuje 
wszystkie decyzje o uwzględnieniu 
innowacji ekologicznych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wprowadzenie zachęt do poprawy efektywności części 
i funkcji, aby wspierać innowacje. Jako innowacje ekologiczne należy uwzględniać tylko te 
technologie, które bezsprzecznie prowadzą do zmniejszenia emisji CO2. Można to 
zagwarantować za pośrednictwem poświadczeń wydawanych przez instytuty badawcze 
(obecnie ma to miejsce w przypadku unijnej kontroli typu). W celu utrzymania ambitnego celu 
środowiskowego tylko 50% zmniejszenia emisji CO2 uzyskanego dzięki innowacjom 
ekologicznym stanowiącym wyposażenie standardowe powinno być uwzględniane w ramach 
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premii, które mogą być przejściowo ograniczane lub przyznawane degresywnie.

Poprawka 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
1. Innowacje ekologiczne stanowią 
stosowane w pojazdach innowacyjne 
technologie, które w sposób podlegający 
weryfikacji ograniczają emisje CO2 
niezależnie od stylu jazdy, ale nie są wcale 
– lub w niewystarczającym stopniu –
odzwierciedlone w pomiarze CO2 zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007.
2. Komitet, o którym mowa w art. 12 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia, podejmuje 
decyzje w sprawie wniosków dotyczących 
innowacji ekologicznych, w tym 
rzeczywistego ograniczenia emisji CO2 
związanego z daną technologią.
3. Wniosek dotyczący innowacji 
ekologicznej może być złożony przez 
producentów lub dostawców tej 
technologii. Wnioski muszą być poparte 
danymi technicznymi na temat 
ograniczenia emisji CO2 związanego z 
daną technologią. Dane muszą być 
poświadczone przez stronę trzecią. Rolę 
poświadczających stron trzecich mogą 
pełnić jednostki powiadamiane zgodnie z 
art. 41 dyrektywy 2007/46/WE.
4. Do celów monitorowania niniejszego 
rozporządzenia innowacje ekologiczne 
rozpatruje się na podstawie kredytów 
udzielonych na ich instalację jako 
standardowego wyposażenia typów lub 
wersji pojazdów. Kredyt związany z daną 
technologią nie przekracza 75% 
rzeczywistego ograniczenia emisji CO2, o 
którym postanawia się zgodnie z ust. 2. 
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Komitet, o którym mowa w art. 12 ust. 1, 
może ponadto ograniczyć ważność 
kredytów w czasie lub podjąć decyzję o ich 
degresywnym stosowaniu przez pewien 
okres.

Or. en

Uzasadnienie

Ostateczna wersja rozporządzenia powinna stwarzać zachęty do zwiększenia skuteczności 
urządzeń pomocniczych / komponentów, nawet jeżeli związane z nimi korzyści w zakresie 
CO2 nie są odzwierciedlone w pomiarze CO2 zgodnie z rozporządzeniem 715/2007. Za 
innowacje ekologiczne należy uznać tylko takie technologie, które ponad wszelką wątpliwość 
prowadzą do rzeczywistych ograniczeń emisji CO2, a ich wpływ musi być poświadczony przez 
właściwą służbę techniczną, podobnie jak w przypadku homologacji typu UE.

Poprawka 205
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. 
Komisja przedstawia wniosek w celu 
włączenia lekkich pojazdów użytkowych, 
określonych w załączniku II dyrektywy 
2007/46/WE, do niniejszego 
rozporządzenia, ustanawiając średni 
poziom emisji wynoszący 175 g CO2/km 
od dnia 1 stycznia 2012 r. i nie więcej niż 
160 g CO2/km od dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno również obejmować lżejsze samochody ciężarowe, 
ponieważ odpowiadają one za ok. 2% całkowitych emisji z transportu w UE. Nie chcemy 
powtórzyć błędu Stanów Zjednoczonych, które przyjęły standardy CAFE (Corporate Average 
Fuel Economy), na co sektor odpowiedział zamianą ponad połowy wszystkich pojazdów na 
lżejsze samochody ciężarowe (SUV-y, pick-upy, vany).
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Poprawka 206
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 r. Komisja oceni na podstawie 
danych przekazanych na mocy decyzji 
1753/2000/WE, czy w okresie pomiędzy 
rokiem 2006 a 2009 nastąpiła zmiana masy
nowych samochodów osobowych o więcej
lub mniej niż 0.

2. W 2010 r. Komisja oceni, czy w okresie 
pomiędzy rokiem 2006 a 2009 nastąpiła 
zmiana powierzchni postojowej nowych 
samochodów osobowych o więcej niż 0.

Jeśli nastąpi zmiana masy nowych 
samochodów osobowych, cyfra określająca 
w załączniku I wzrost autonomicznej masy
zostanie zmieniona na średnią z rocznych 
zmian masy w okresie pomiędzy rokiem 
kalendarzowym 2006 a 2009.

Jeśli nastąpi zmiana powierzchni 
postojowej nowych samochodów 
osobowych, cyfra określająca w załączniku 
I wzrost autonomicznej powierzchni 
postojowej zostanie zmieniona na średnią z
rocznych zmian powierzchni postojowej w 
okresie pomiędzy rokiem kalendarzowym 
2006 a 2009.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzony we wniosku Komisji parametr oparty na „masie” zaszkodzi producentom 
wytwarzającym lżejsze pojazdy. Taka sytuacja jest niekorzystna. Zmniejszanie ciężaru jest 
jednym z najważniejszych środków ograniczenia emisji CO2. Parametr powinien zatem 
opierać się na kryterium „powierzchni postojowej”.

Poprawka 207
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 r. Komisja oceni na podstawie 
danych przekazanych na mocy decyzji 
1753/2000/WE, czy w okresie pomiędzy 
rokiem 2006 a 2009 nastąpiła zmiana masy 

2. W 2016 r. Komisja oceni na podstawie 
danych przekazanych na mocy decyzji nr
1753/2000/WE, czy w okresie pomiędzy 
rokiem 2006 a 2015 nastąpiła zmiana masy 
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nowych samochodów osobowych o więcej 
lub mniej niż 0.

nowych samochodów osobowych o więcej 
lub mniej niż 0.

Jeśli nastąpi zmiana masy nowych 
samochodów osobowych, cyfra określająca 
w załączniku I wzrost autonomicznej masy 
zostanie zmieniona na średnią z rocznych 
zmian masy w okresie pomiędzy rokiem 
kalendarzowym 2006 a 2009.

Jeśli nastąpi zmiana masy nowych 
samochodów osobowych, cyfra określająca 
w załączniku I wzrost autonomicznej masy 
zostanie zmieniona na średnią z rocznych 
zmian masy w okresie pomiędzy rokiem 
kalendarzowym 2006 a 2015.

Or. en

Uzasadnienie

Krzywa liniowa obrazująca cele na 2012 r. opiera się na całkowitym średnim ciężarze 
pojazdów. W przypadku zmiany średniego ciężaru producenci mieliby mniej niż dwa lata na 
dostosowanie się do nowych celów, co jest niewystarczającym okresem, jako że w tym czasie 
większość modeli jest w fazie opracowywania lub produkcji.

Poprawka 208
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W 2010 r. Komisja oceni na podstawie 
danych przekazanych na mocy decyzji 
1753/2000/WE, czy w okresie pomiędzy 
rokiem 2006 a 2009 nastąpiła zmiana masy
nowych samochodów osobowych o więcej
lub mniej niż 0.

2. W 2010 r. Komisja oceni, czy w okresie 
pomiędzy rokiem 2006 a 2009 nastąpiła 
zmiana powierzchni postojowej nowych 
samochodów osobowych o więcej niż 0.

Jeśli nastąpi zmiana masy nowych 
samochodów osobowych, cyfra określająca 
w załączniku I wzrost autonomicznej masy
zostanie zmieniona na średnią z rocznych 
zmian masy w okresie pomiędzy rokiem 
kalendarzowym 2006 a 2009.

Jeśli nastąpi zmiana powierzchni 
postojowej nowych samochodów 
osobowych, cyfra określająca w załączniku 
I wzrost autonomicznej powierzchni 
postojowej zostanie zmieniona na średnią z 
rocznych zmian powierzchni postojowej w 
okresie pomiędzy rokiem kalendarzowym 
2006 a 2009.

Or. en
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Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, aby rozporządzenie nie 
sprzyjało cięższym rozwiązaniom (np. dieslom, pojazdom hybrydowym) i aby nie było 
krzywdzące w przypadku zmniejszania rozmiarów silnika, jeżeli prowadzi to również do 
zmniejszenia ciężaru. Parametr powierzchni postojowej dostarczy zachęt do ograniczenia 
różnic w ciężarze floty samochodowej, co jest pozytywne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Zwiększy to również pewność regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu 
zmiany w tym względzie będą mniej znaczące niż w przypadku masy.

Poprawka 209
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja dokonuje przeglądu postępu 
technicznego w celu wprowadzenia, w 
razie konieczności, zmian w przepisach 
rozporządzenia WE nr 715/2007 w 
sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu 715/2007 oraz w akcie wykonawczym (jeszcze nieprzyjętym) Komisja 
określiła już wszystkie odnośne kwestie, które będą poddane przeglądowi i które Komisja 
może wprowadzić w odniesieniu do Euro 5 i Euro 6. Wobec tego niniejszy artykuł jest 
niepotrzebny.

Poprawka 210
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja dokonuje przeglądu postępu 
technicznego w celu wprowadzenia, w 

3. Komisja dokonuje przeglądu postępu 
technicznego w celu wprowadzenia, w 
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razie konieczności, zmian w przepisach 
rozporządzenia WE nr 715/2007 w sprawie 
homologacji typu pojazdów silnikowych.

razie konieczności, zmian w przepisach 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w 
sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych. W szczególności Komisja 
dokonuje przeglądu procedur pomiaru 
emisji CO2 i możliwości włączenia 
badania emisji CO2 do kontroli zgodności 
użytkowanych pojazdów bez szkody dla 
szybkiego wprowadzenia nowych i mniej 
sprawdzonych technologii (np. baterii, 
ogniw paliwowych) ograniczających 
emisje CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.

Poprawka 211
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w razie potrzeby Komisja 
przedstawia do 2010 r. wnioski celem 
zapewnienia, że procedury pomiaru emisji 
CO2 z tytułu rozporządzenia (WE) nr 
715/2007 i środków wykonawczych do 
niego są dostosowane zgodnie z art. 14 
ust. 3 tego rozporządzenia, aby lepiej 
odzwierciedlać rzeczywiste warunki jazdy i 
objąć tymi procedurami wszystkie 
stosowne innowacje ekologiczne.
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Or. en

Poprawka 212
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący 
rozporządzenia ustanawiającego średni 
poziom emisji, niemogący w żadnym 
przypadku przekraczać 100 g CO2/km, 
który nowe samochody muszą osiągnąć do 
dnia 1 stycznia 2020 r.
Wniosek ten poprzedza ogólna ocena 
oddziaływania na przemysł motoryzacyjny 
i wszelkie powiązane branże, wraz z 
dokładną analizą kosztów i korzyści 
uwzględniającą rozwój innowacji 
technicznych na rzecz ograniczenia emisji 
CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja ustanowi średni poziom emisji podczas przeglądu niniejszego rozporządzenia. 
Poziom ten, który nie może w żadnym przypadku przekroczyć 100 g/km, zostanie ustanowiony 
z uwzględnieniem rozwoju innowacji technicznych.

Poprawka 213
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie skorygowania w 
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dół średniego poziomu emisji określonego 
w załączniku I ust. 3, który nowe 
samochody muszą osiągnąć do dnia 1 
stycznia 2020 r., z uwzględnieniem 
wykonalności technicznej i stanu 
bieżącego w dziedzinie międzynarodowych 
umów związanych z okresem po roku 
2012.

Or. en

Uzasadnienie

Drugi cel w zakresie ograniczania emisji powinien zostać skorygowany w dół, jeżeli będzie 
się to wydawać technicznie wykonalne i potrzebne w kontekście międzynarodowych umów 
związanych z okresem po 2012 r.

Poprawka 214
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący 
rozporządzenia ustanawiającego średni 
poziom emisji, niemogący w żadnym 
przypadku przekraczać 80g CO2/km, który 
nowe samochody muszą osiągnąć do dnia 
1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana perspektywa średniookresowa (2020 r.) jest ambitniejsza od uzgodnionej przez 
Parlament w październiku 2007 r. Jest ona konsekwencją bardziej postępowego stanowiska 
sektora oraz presji na zmiany wywieranej przez konsumentów w wyniku ogromnego wzrostu 
cen ropy.
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Poprawka 215
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja dokonuje przeglądu postępu 
technicznego i wprowadza w stosownych 
przypadkach limity dla ekwiwalentu CO2 
mające zastosowanie do innych form 
energii wykorzystywanych w 
samochodach osobowych. Środki te, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia, 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
12 ust. 3.

Or. en

Poprawka 216
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustępy 3 a i 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
zapewni również dokończenie przeglądu 
Nowego Europejskiego Cyklu Jezdnego i 
zadba, aby lepiej odzwierciedlał on 
rzeczywiste warunki jazdy, a także aby 
włączono innowacje ekologiczne do 
odpowiedniego cyklu testowego.
3b. W 2010 r. Komisja ocenia, czy w 
okresie pomiędzy rokiem 2006 a 2009 
nastąpiła zmiana powierzchni postojowej 
nowych samochodów osobowych o więcej 
niż 0.
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W razie wystąpienia zmiany powierzchni 
postojowej nowych samochodów 
osobowych cyfra określająca w załączniku 
I wzrost autonomicznej powierzchni 
postojowej zostaje zmieniona na średnią z 
rocznych zmian powierzchni postojowej w 
okresie pomiędzy rokiem kalendarzowym 
2006 a 2009.

Or. en

Uzasadnienie

Cykl testowy stanowi główny element rozporządzenia. Należy go rozwijać, tak aby 
odzwierciedlał rzeczywiste warunki i obejmował ewentualne ograniczenia emisji za sprawą 
tzw. innowacji ekologicznych. Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, 
aby uniknąć korzystniejszego traktowania przez rozporządzenie pewnych technologii 
ograniczania emisji CO2 (np. diesle, pojazdy hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej 
zwiększy również pewność regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany 
w tym względzie będą mniej znaczące niż w przypadku masy.

Poprawka 217
Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja zapewnia, że do 2015 r. 
niniejsze rozporządzenie obejmuje pojazdy 
wszystkich kategorii wagowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre samochody osobowe mają masę odniesienia, która przekracza maksymalną masę 
2 840 kg określoną w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Euro 5 i 6. Przykładem takiego pojazdu jest 
Hummer H2, którego ciężar własny wynosi 2 902 kg. W ramach obecnego wniosku pojazdy te 
są wyłączone z zakresu ustawodawstwa. Należy naprawić tę lukę prawną, aby uniknąć 
sytuacji, w której wzrost produkcji bardzo ciężkich pojazdów typu SUV zagrażałby realizacji 
średniego celu dotyczącego floty samochodowej w UE.
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Poprawka 218
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive 
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Poprawka 219
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do 2012 r. Komisja dokonuje 
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przeglądu obecnego cyklu testowego 
służącego do pomiaru zużycia paliwa i 
emisji CO2, tak aby odzwierciedlał on w 
odpowiedniejszy sposób emisje CO2 
generowane przez rzeczywisty ruch 
drogowy. Niezbędne środki przeznaczone 
do zmiany nieistotnych elementów 
niniejszego rozporządzenia, poprzez 
uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aktualnie stosowany cykl testowy nie odzwierciedla w odpowiedni sposób rzeczywistych 
emisji CO2. Według niektórych szacunków emisje według cyklu testowego są dziś średnio o 
19% niższe od emisji rzeczywistych. W indywidualnych modelach są one do 45% niższe. 
Wobec tego europejski cykl testowy musi być poddany przeglądowi w celu poprawy 
dokładności pomiaru rzeczywistych emisji CO2 oraz wpływu wszystkich technicznych 
środków na rzecz obniżenia emisji CO2, w tym tzw. innowacji ekologicznych. Przegląd ten 
jest również potrzebny, aby dostarczyć konsumentom lepszych informacji o zużyciu przez nich 
paliwa i związanych z tym kosztach.

Poprawka 220
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący 
rozporządzenia w oparciu o parametr 
użyteczności, niezwiązany z ciężarem ani 
innymi cechami powodującymi 
bezpośredni wzrost zużycia paliwa. 
Zróżnicowanie celów powinno zachęcić 
do ograniczenia emisji we wszystkich 
kategoriach samochodów.

Or. en
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Uzasadnienie

Ukierunkowanie poziomów docelowych na masę jest prawdopodobnie nieuniknione w okresie 
od 2012 r., ponieważ dla innych parametrów brak jest dostatecznych danych. Jednak w 
perspektywie długoterminowej należy uwzględnić inne parametry w celu wspierania redukcji 
masy. W minionych latach wiele przedsiębiorstw włączyło obniżenie masy do swoich strategii 
produkcji przyjaznych dla środowiska pojazdów o niskim zużyciu paliwa. Rozporządzenie 
powinno dostarczyć jak najwięcej bodźców w tym zakresie.

Poprawka 221
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W sprawozdaniu Komisja bada 
również najlepsze możliwości zastąpienia 
parametru masy takimi parametrami, jak 
pojemność, liczba siedzeń, powierzchnia 
lub podejściem łączonym, a następnie 
proponuje zmianę tej części niniejszego 
rozporządzenia, która reguluje poziomy 
docelowe po 2020 r. Komisja stara się przy 
tym nie zmieniać podziału obciążeń 
między poszczególnymi producentami.

Or. de

Uzasadnienie

Ukierunkowanie poziomów docelowych na masę jest prawdopodobnie nieuniknione w okresie 
od 2012 r., ponieważ dla innych parametrów brak jest dostatecznych danych. Jednak w 
perspektywie długoterminowej należy uwzględnić inne parametry w celu wspierania redukcji 
masy. W minionych latach wiele przedsiębiorstw włączyło obniżenie masy do swoich strategii 
produkcji przyjaznych dla środowiska pojazdów o niskim zużyciu paliwa. Rozporządzenie 
powinno dostarczyć jak najwięcej bodźców w tym zakresie.
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Poprawka 222
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.



AM\728751PL.doc 173/207 PE407.904v01-00

PL

Poprawka 223
Guido Sacconi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W 2017 r. Komisja dokonuje oceny 
średniej masy nowych pojazdów 
zarejestrowanych we Wspólnocie w 
okresie ostatnich pięciu lat (2012-2016). 
Komisja wprowadza odpowiednią zmianę 
do pozycji M0 w załączniku I. Zmianę tę 
przeprowadza się następnie co pięć lat.
Zmianę tę, mającą na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany masy będą występować również po wejściu przepisów w życie. Natomiast 
autonomiczny wzrost masy (AMI) wprowadzony przez Komisję Europejską odzwierciedla 
tylko zmiany w okresie 2006-2009. Konieczna jest korekta średniej masy w regularnych 
odstępach czasu, aby zapewnić realizację średniego celu dotyczącego floty samochodowej w 
UE.

Poprawka 224
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10  ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zakłada zdecydowany wymóg jasnego wskazywania, czy jakiekolwiek 
proponowane regulacje wywierają negatywny wpływ na cel ograniczania emisji CO2. 
Przemysł motoryzacyjny powinien otrzymać rekompensatę w przypadku wniosków 
legislacyjnych prowadzących do wzrostu emisji CO2.

Poprawka 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Informacje dla konsumentów

Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
mocy załącznika I.

Or. de

Uzasadnienie

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
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Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Poprawka 226
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Informacje dla konsumentów

Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
mocy załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dla konsumentów są już objęte dyrektywą 1999/94/WE w sprawie informacji dla 
konsumentów, której przegląd jest w toku. Wszelkie zmiany należy wprowadzać do tejże 
dyrektywy, tak aby uniknąć dublowania się przepisów.
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Poprawka 227
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
mocy załącznika I.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
mocy załącznika I. Znaczną część 
przestrzeni reklamowej i materiałów 
promocyjnych przeznacza się na 
widoczne, dokładne i łatwo zrozumiałe 
informacje o osiągach pojazdów pod 
względem emisji CO2.
Nie później niż dnia [6 miesięcy po 
przyjęciu niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przyjmuje znormalizowaną i 
poddawaną regularnemu przeglądowi 
etykietę dotyczącą wydajności absolutnej 
pojazdów pod względem emisji CO2, 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
12 ust. 3.
Na tylnej szybie wszystkich nowych 
samochodów sprzedawanych we 
Wspólnocie od 2012 r. umieszcza się 
naklejkę ze wspólnotową etykietą 
wydajności pod względem emisji CO2.

Or. en
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Poprawka 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
mocy załącznika I.

11. Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o indywidualnym poziomie
emisji CO2 pochodzących z samochodu 
osobowego oferowanego do sprzedaży
oraz o docelowych indywidualnych 
poziomów emisji dla tego samochodu 
osobowego na mocy załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentowi łatwiej jest zrozumieć osiągi w zakresie emisji, jeżeli zna on docelowy poziom 
emisji danego typu pojazdu oferowanego do sprzedaży oraz stopień, w którym producentowi 
udało się ten cel zrealizować.

Poprawka 229
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 

Od dnia 1 stycznia 2010 r. producenci 
dbają o to, by etykiety, plakaty i materiały 
reklamowe, o których mowa w art. 3, 5 i 6 
dyrektywy 1999/94/WE, zawierały 
informacje o stopniu, w jakim 
indywidualny poziom emisji CO2 
pochodzących z samochodu osobowego 
oferowanego do sprzedaży różni się od 
docelowych indywidualnych poziomów 
emisji dla tego samochodu osobowego na 
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mocy załącznika I. mocy załącznika I. Co najmniej 20% 
przestrzeni przeznaczonej na reklamę 
nowych samochodów w materiałach 
promocyjnych, o których mowa w art. 6, 
wykorzystuje się w celu informowania 
konsumentów – w formacie 
zatwierdzonym przez Komisję – o zużyciu 
paliwa i emisjach CO2 poszczególnych 
pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce podtrzymuje się stanowisko przyjęte przez Parlament w październiku 2007 r. Jest 
istotne, aby konsumentom dostarczano jasnych i widocznych informacji o zużyciu paliwa i 
emisjach CO2 pojazdów, które mogą zakupić.

Poprawka 230
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 a
Informacje pokładowe przeznaczone dla 

kierowcy
Od dnia 1 stycznia 2012 r. producenci 
ubiegający się o homologację typu dla 
pojazdów kategorii M1 określonych w 
dyrektywie 2007/46/WE zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 
wyposażają każdy pojazd w urządzenie 
kontrolujące zużycie paliwa.

Or. en

Uzasadnienie

Liczne testy wykazały, że istnieje rozbieżność pomiędzy rzeczywistymi emisjami CO2, a 
emisjami mierzonymi w ramach europejskiego cyklu testowego. Urządzenie kontrolujące 
zużycie paliwa może pomóc w eliminacji tej rozbieżności, pokazując kierowcy, ile paliwa 
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pojazd zużywa w trakcie jazdy. Może to zachęcić do ekologicznej jazdy skutkującej niższym 
zużyciem paliwa podczas użytkowania pojazdu w życiu codziennym. Inne pozytywne skutki 
uboczne bardziej ekonomicznego stylu jazdy to mniejsza liczba wypadków, zmniejszenie 
emisji NOx i drobnych cząstek, mniejszy hałas i niższe zużycie opon i układu napędowego.

Poprawka 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 a
Środki wykonawcze

Środki konieczne do wdrożenia art. 3 ust. 
1 lit. (fa), których celem jest 
wprowadzenie zmian do elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 232
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 a
Środki wykonawcze
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Środki konieczne do wdrożenia art. 3 ust. 
1 lit. (fa), których celem jest 
wprowadzenie zmian do elementów 
innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 233
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 a
Środki wykonawcze

Środki niezbędne do realizacji 
postanowień art. 3 ust. 1 lit. fa) mające na 
celu zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 12 ust. 3, tj. „procedurą 
komitologii”.

Or. fr

Uzasadnienie

Zatwierdzanie technologii ekologicznych za pośrednictwem procedury komitologii 
gwarantuje zharmonizowane podejście. Procedura komitologii jest istniejącą procedurą
prawodawstwa wspólnotowego. Wykorzystuje się ją regularnie w celu dojścia do wspólnych 
decyzji dotyczących zmian obowiązujących przepisów lub w celu wprowadzenia nowych w 
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ramach uprawnień Komisji w dziedzinie budowy pojazdów silnikowych. Niniejsza poprawka 
uściśla stosowanie procedury komitologii.

Poprawka 234
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 125 + a × (F – F0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu w 
metrach kwadratowych (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 % Autonomiczny wzrost powierzchni 
postojowej (AFI) = 0 %

a = 0,0457 a = 25,30

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzony we wniosku Komisji parametr oparty na „masie” zaszkodzi producentom 
wytwarzającym lżejsze pojazdy. Taka sytuacja jest niekorzystna. Zmniejszanie ciężaru jest 
jednym z najważniejszych środków ograniczania emisji CO2. Parametr powinien zatem 
opierać się na kryterium „powierzchni postojowej”.
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Poprawka 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla każdego nowego samochodu 
osobowego zarejestrowanego we 
Wspólnocie w roku rozpoczynającym się 
dnia 1 stycznia 2012 r. dozwolony 
indywidualny poziom emisji CO2, 
mierzony w gramach na kilometr, ustala się 
zgodnie z następującym wzorem:

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 120 + a × (F – F0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu w 
metrach kwadratowych (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 % Autonomiczny wzrost powierzchni 
postojowej (AFI) = 0 %

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, aby uniknąć korzystniejszego 
traktowania przez rozporządzenie niektórych technologii ograniczania emisji CO2 (np. diesle, 
pojazdy hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej zwiększy również pewność 
regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany w tym względzie będą 
mniej znaczące niż w przypadku masy.
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Poprawka 236
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W 2012 r. dla każdego nowego 
samochodu osobowego zarejestrowanego 
we Wspólnocie dozwolony indywidualny 
poziom emisji CO2, mierzony w gramach 
na kilometr, ustala się zgodnie z 
następującym wzorem:

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 120 + a × (M – M0)

gdzie: gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 % Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Poprawka 237
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Dla każdego nowego samochodu 
osobowego zarejestrowanego we 
Wspólnocie w roku rozpoczynającym się 
dnia 1 stycznia 2012 r. dozwolony 
indywidualny poziom emisji CO2, 
mierzony w gramach na kilometr, ustala się 
zgodnie z następującym wzorem:

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 120 + a × (F – F0)
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gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu w 
metrach kwadratowych (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 % Autonomiczny wzrost powierzchni 
postojowej (AFI) = 0 %

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, aby rozporządzenie nie 
sprzyjało cięższym rozwiązaniom (np. dieslom, pojazdom hybrydowym) i aby nie było 
krzywdzące w przypadku zmniejszania rozmiarów silnika, jeżeli prowadzi to również do 
zmniejszenia ciężaru. Parametr powierzchni postojowej dostarczy zachęt do ograniczenia 
różnic w ciężarze floty samochodowej, co jest pozytywne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Zwiększy to również pewność regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu 
zmiany w tym względzie będą mniej znaczące niż w przypadku masy. Nachylenie powinno być 
możliwie niskie, tak aby pobudzić ograniczenia emisji i uniknąć zachęt przynoszących skutki 
odwrotne do zamierzonych.

Poprawka 238
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

gdzie: gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)
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M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 % Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Or. en

Poprawka 239
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2  = 130 + a  x (M – M0) [g/km]

gdzie: gdzie:
M = masa pojazdu w kilogramach (kg) M = masa pojazdu w kilogramach (kg)

M0 = 1289,0 x f M0 = średnia masa aktualnie 
produkowanych samochodów osobowych 
(kg)

f = (1 + AMI) 6
Autonomiczny wzrost masy ( AMI) = 0%.
a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl

Uzasadnienie

Nakazy ekologiczne oraz społeczne wymagają ochrony dostępności ekonomicznej małych aut 
jako emitujących najmniej CO2 oraz zużywających mniejszą ilość paliw. Zróżnicowanie 
wśród producentów docelowego indywidualnego poziomu emisji powinno zatem 
zagwarantować, że producentom małych samochodów nie zostanie niesprawiedliwie 
narzucony nieproporcjonalny wysiłek technologiczny, nie do udźwignięcia w kosztach i nie do 
zaakceptowania przez klienta z powodu niekorzystnego wpływu na finalną cenę samochodu.
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Poprawka 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

gdzie: gdzie:

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

f = ( 1 + AMI ) 6
Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0%
a  = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Uzasadnienie

Ze względów środowiskowych i społecznych należy zapewnić finansową dostępność małych 
samochodów, najmniej szkodliwych pod względem emisji CO2. Indywidualne cele 
wyznaczane konstruktorom muszą jednakże gwarantować, że na konstruktorów małych 
samochodów nie zostanie nałożony obowiązek niesprawiedliwych wysiłków technologicznych, 
niemożliwych do udźwignięcia w kosztach, a dla klienta - w cenie. Zmiana współczynnika „a” 
(zmniejszenie do 30%) jest zatem konieczna. Wnioskuje się jeszcze skreślenie zwiększania 
masy (AMI) w celu zagwarantowania pewności wyznaczonego celu.
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Poprawka 241
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 130 + a × (F – F0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa (rozstaw kół 
x rozstaw osi) pojazdu w metrach 
kwadratowych (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 14,5 g/m²

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków towarzyszącą wnioskowi Komisji powierzchnia postojowa jest 
skuteczniejszym parametrem niż masa (por. tabela na str. 90-91 w SEC(2007)1723). W 
szczególności parametr masy wprowadza niekorzystną zachętę do produkowania coraz 
cięższych pojazdów oraz zarzucania projektów pojazdów o mniejszej masie. Należy zatem 
wprowadzić parametr powierzchni postojowej. Proponuje się mniejsze nachylenie (30%), aby 
zachować przystępność cenową mniejszych samochodów.
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Poprawka 242
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2 = 120 + a × (F – F0)

gdzie: gdzie:

M = masa pojazdu w kilogramach (kg) F = powierzchnia postojowa pojazdu w 
metrach kwadratowych (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 % Autonomiczny wzrost powierzchni 
postojowej (AFI) = 0 %

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Uzasadnienie

Parametr masy należy zastąpić przez powierzchnię postojową, aby uniknąć korzystniejszego 
traktowania przez rozporządzenie niektórych technologii ograniczania emisji CO2 (np. diesle, 
pojazdy hybrydowe). Parametr powierzchni postojowej zwiększy również pewność 
regulacyjną, ponieważ oczekuje się, że na przestrzeni czasu zmiany w tym względzie będą 
mniej znaczące niż w przypadku masy. Nachylenie wynoszące 60% jest możliwie najbliższe 
wnioskowi Komisji.
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Poprawka 243
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

gdzie: gdzie: 

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

f = (1 + AMI)6

Autonomiczny wzrost masy (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0.0230

Or. fr

Uzasadnienie

Według analizy wpływu we wniosku Komisji każda krzywa równa 60% lub je przekraczająca 
stanowiłaby znaczną nierówność, zmuszając do większego podnoszenia ceny małych 
samochodów niż dużych. Uniemożliwiłoby to klientom nabywanie tych małych pojazdów, 
mających niewielki poziom emisji CO2. Z tego powodu krzywa wynosząca 30% jest bardziej 
sprawiedliwa i skuteczniejsza. Poza tym nie jest konieczne rozpatrywanie wzrostu masy 
(AMI). 
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Poprawka 244
Marie-Noëlle Lienemann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – ostatnia linijka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Uzasadnienie

Przy masie jako parametrze użyteczności krzywa nie powinna przekraczać 30% nachylenia, 
tak aby uniknąć niekorzystnych zachęt prowadzących nie do ograniczenia, lecz do 
zwiększenia emisji CO2.

Poprawka 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – ostatnia linijka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną wpływu Komisji SEC(2007)1723 z dnia 19 grudnia 2007 r. dla takich 
kryteriów jak neutralność konkurencyjna, trwałość i równość społeczna najbardziej 
sprzyjające jest, gdy kąt linii docelowego poziomu emisji wynosi 80%.
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Poprawka 246
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W okresie od 2013 do 2020 r. dla 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego we Wspólnocie 
dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2, mierzony w gramach na kilometr, 
ustala się poprzez odniesienie do rocznej 
średniej liniowej pomiędzy docelowymi 
średnimi poziomami emisji dla floty 
pomiędzy 2012 i 2020 r. Różnicowanie 
średnich poziomów rocznych dokonuje się
na podstawie powierzchni postojowej 
pojazdu i przy nachyleniu na poziomie 
40%. 
Środki różnicujące cele, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3. 
do dnia 1 stycznia 2012 r.

Or. en

Poprawka 247
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W okresie od 2021 do 2020 r. dla 
każdego nowego samochodu osobowego 
zarejestrowanego we Wspólnocie 
dozwolony indywidualny poziom emisji 
CO2, mierzony w gramach na kilometr, 
ustala się poprzez odniesienie do rocznej 
średniej liniowej pomiędzy docelowymi 
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średnimi poziomami emisji dla floty 
pomiędzy 2020 i 2025 r. Ewentualne 
różnicowanie średnich poziomów 
rocznych dokonuje się na podstawie 
powierzchni postojowej pojazdu i przy 
maksymalnym nachyleniu na poziomie 
40%. 
Środki różnicujące cele, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3. 
do dnia 1 stycznia 2020 r.

Or. en

Poprawka 248
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla każdego nowego samochodu 
osobowego dozwolony indywidualny 
poziom emisji CO2, mierzony w gramach 
na kilometr i oparty wyłącznie na 
technologii konstrukcji silników, wynosi:
- 130 g w 2015 r.
- 110 g w 2020 r.
- 95 g w 2025 r.
- 75 g w 2030 r.
Co pięć lat cele te należy poddać 
przeglądowi, który poprzedza ocena 
skutków prowadzona przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Należy już teraz ustanowić jasne i ambitne cele, aby umożliwić producentom samochodów 



AM\728751PL.doc 193/207 PE407.904v01-00

PL

odpowiednie prace nad nowymi modelami. Ponadto należy prowadzić regularną ocenę 
skutków i przeglądy, tak aby dostosowywać cele do nowych rozwiązań technologicznych.

Poprawka 249
Johannes Blokland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla każdego roku począwszy od dnia 1 
stycznia 2020 r. wzór określony w ust. 1 
stosuje się z zastąpieniem wartości „120” 
przez „80”. 
Dla każdego roku począwszy od dnia 1 
stycznia 2025 r. wzór określony w ust. 1 
stosuje się z zastąpieniem wartości „80” 
przez „60”. 

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł motoryzacyjny musi dostosować się do ogólnych celów w zakresie ograniczenia 
emisji CO2. Proponuje się średni poziom nieprzekraczający 80 g CO2/km począwszy od 2020 
r. i 60 g CO2/km począwszy od 2025 r., w celu zapewnienia w perspektywie długoterminowej 
bodźców do zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów.

Poprawka 250
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do każdego nowego 
samochodu osobowego należy 
doprowadzić do dalszych ograniczeń 
emisji CO2 poprzez innowacje 
ekologiczne:
- ograniczenie o 10 g w 2015 r.
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- ograniczenie o 20 g w 2020 r.
- ograniczenie o 25 g w 2025 r.
- ograniczenie o 30 g w 2030 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe innowacje ekologiczne powinny umożliwić dalsze ograniczenia.

Poprawka 251
Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla każdego roku począwszy od dnia 1 
stycznia 2020 r. wzór określony w ust. 1 
stosuje się, przyjmując wartość„80” jako 
średni dopuszczalny indywidualny poziom 
emisji CO2..

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest wyznaczenie już teraz średnioterminowego (2020 r.) celu dla sektora, aby 
umożliwić mu zaplanowanie realizacji wymaganych ograniczeń możliwie jak najniższym 
kosztem. Proponowana docelowa wartość 80 g CO2/km jest ambitniejsza od uzgodnionej 
przez Parlament w październiku 2007 r., co stanowi uznanie bardziej postępowego 
stanowiska sektora oraz presji na zmiany wywieranej przez konsumentów w wyniku 
ogromnego wzrostu cen ropy.
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Poprawka 252
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla każdego roku od 2020 do 2024 r. 
włącznie wzór określony w ust. 1 stosuje 
się z zastąpieniem sformułowania „dla 
każdego roku od 2012 do 2019 r. 
włącznie” przez sformułowanie „dla 
każdego roku od 2020 do 2024 r. 
włącznie” oraz wartości „120” przez „80”. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 1 tego samego autora.

Poprawka 253
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla każdego roku począwszy od dnia 1 
stycznia 2020 r. wzór określony w ust. 1 
stosuje się z zastąpieniem wartości „130” 
przez „95” oraz zmieniając wartość 
zmiennej „a”, tak aby była spójna ze 
wspólnymi staraniami producentów. 
Zmiana ta, mająca na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, jest proponowana przez 
Komisję w 2012 r. i przyjmowana zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy natychmiast wprowadzić do rozporządzenia drugi krok w zakresie ograniczenia 
emisji, aby zachęcić do innowacji w sektorze motoryzacji i zapewnić, że technologie o niższym 
poziomie emisji wprowadzane są na rynek celem realizacji szerszych celów Unii w zakresie 
ograniczenia emisji CO2. Cel wynoszący 95 g CO2/km jest potrzebny, aby pobudzić 
innowacje i przyspieszyć tempo zmian technicznych.

Poprawka 254
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Kilka modeli pojazdów bezemisyjnych, takich jak samochody elektryczne czy hybrydowe, 
istnieje już od wielu lat, a liczni producenci zajmują się ich rozwojem, jednak jak dotychczas 
pojazdy bezemisyjne nie zostały wprowadzone na rynek na dużą skalę. Konieczne jest 
wspieranie produkcji tych pojazdów.

Poprawka 255
Jens Holm

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla każdego roku począwszy od 2025 
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r. wzór określony w ust. 1 stosuje się z 
zastąpieniem sformułowania „dla każdego 
roku od 2020 do 2024 r. włącznie” przez 
sformułowanie „dla każdego roku 
począwszy od 2025 r.” oraz wartości „80” 
przez „60”. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 1 tego samego autora.

Poprawka 256
Martin Callanan, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia
Pojazdy o ultraniskim poziomie emisji 

dwutlenku węgla
Każdy pojazd o ultraniskim poziomie 
emisji dwutlenku węgla, zgodnie z art. 3, 
zarejestrowany w Unii Europejskiej w 
odpowiednim roku kalendarzowym liczy 
się kilkakrotnie przy obliczaniu średnich 
indywidualnych poziomów emisji CO2 
producenta na dany rok według 
następującego schematu:
2012 r.: 10 razy
2013 r.: 7 razy
2014 r.: 4 razy
2015 r.: 2 razy
Od dnia 1 stycznia 2016 r. ta formuła 
wielokrotności przestaje mieć 
zastosowanie.

Or. en
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Uzasadnienie

Producenci inwestują znaczne zasoby w rozwój technologii produkcji pojazdów o ultraniskim 
poziomie emisji dwutlenku węgla, który jest zdecydowanie niższy od wszelkich technologii 
obecnie dostępnych na rynku europejskim. Na początkowym etapie produkcji technologie te 
będą wiązały się z bardzo wysokimi kosztami, a pojazdy te będą dostępne we względnie 
niewielkiej liczbie. W celu zachęcenia do ciągłego inwestowania w ich szybkie 
rozpowszechnienie na rynku proponowane rozporządzenie powinno obejmować przejściowy 
system superkredytów legislacyjnych na pojazdy o ultraniskim poziomie emisji dwutlenku 
węgla.

Poprawka 257
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 6 ust. 1. Monitoring i sprawozdawczość powinny być dostosowane do 
wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. 
Początkowym rokiem powinien więc być rok 2012. Producenci powinni znać miesięczne dane 
na temat osiągów, aby móc w razie konieczności reagować na zmiany zachodzące na rynku.
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Poprawka 258
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 6 ust. 1. Monitoring i sprawozdawczość powinny być dostosowane do 
wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. 
Początkowym rokiem powinien więc być rok 2012. Producenci powinni znać miesięczne dane 
na temat osiągów, aby móc w razie konieczności reagować na zmiany zachodzące na rynku.

Poprawka 259
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2016 r. i dla każdego kolejnego 
roku państwa członkowskie odnotowują 
dla każdego nowego pojazdu 
bezemisyjnego zarejestrowanego na ich 
terytorium, oprócz szczegółowych 
informacji wymienionych w ust. 1, 
indywidualne poziomy emisji CO2 (g/km) 
związane z produkcją paliwa dla pojazdu 
bezemisyjnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest wspieranie produkcji pojazdów bezemisyjnych. Produkcja paliw dla pojazdów 
bezemisyjnych powoduje emisje gazów cieplarnianych, np. w wyniku produkcji energii 
elektrycznej dla pojazdów elektrycznych. Począwszy od 2016 r. należy je rozliczać. 
Nieobliczanie całkowitych emisji CO2 przed tym rokiem dostarczy dodatkową zachętę dla 
pojazdów bezemisyjnych.

Poprawka 260
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegółowe informacje, o których 
mowa w pkt 1, pochodzą z certyfikatu 
zgodności odnośnego samochodu 
osobowego. Jeżeli w certyfikacie 
zgodności podano zarówno masę 
minimalną, jak i maksymalną samochodu 
osobowego, do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
stosują tylko wartość maksymalną.

2. Szczegółowe informacje, o których 
mowa w pkt 1, pochodzą z certyfikatu 
zgodności odnośnego samochodu 
osobowego. Jeżeli w certyfikacie 
zgodności podano zarówno masę 
minimalną, jak i maksymalną samochodu 
osobowego, do celów niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
stosują tylko wartość maksymalną. W 
przypadku samochodów o podwójnym 
zasilaniu (benzyna-gaz), których 
świadectwa zgodności podają wartość 
emisji CO2 z podziałem na benzynę i gaz, 
państwa członkowskie wykorzystują 
jedynie wartość dla gazu.

Or. it

Uzasadnienie

Według oficjalnych danych samochody o podwójnym zasilaniu są używane prawie wyłącznie 
z wykorzystaniem gazu. Należy poza tym promować wykorzystywanie paliwa gazowego jako 
alternatywy dla benzyny w celu zmniejszenia poziomu emisji CO2 i zróżnicowania 
zaopatrzenia w energię.
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Poprawka 261
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niezależnie od przepisów ust. 2 w 
przypadku samochodów rejestrowanych 
po raz pierwszy we Wspólnocie na 
podstawie indywidualnej homologacji 
krajowej zgodnie z art. 24 dyrektywy 
2007/46/EWG dane, o których mowa w 
ust. 1, uzyskuje się z indywidualnego 
świadectwa homologacji lub jego 
załączników. W przypadku samochodów o 
podwójnym napędzie (benzyna-gaz), 
których świadectwa zgodności podają 
wartość emisji CO2 z podziałem na 
benzynę i gaz, państwa członkowskie 
wykorzystują jedynie wartość dla gazu, 
jeżeli pomiar tej ostatniej został dokonany 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
715/2007 lub regulaminem EKG/ONZ nr 
115.

Or. it

Uzasadnienie

W celu uwzględnienia przypadków samochodów, które są rejestrowane na podstawie 
indywidualnej homologacji krajowej nieprzewidującej europejskiego świadectwa zgodności 
(jak przewiduje to dyrektywa 2007/46/WE). Metody pomiaru i certyfikacji poziomu emisji 
CO2 są takie same w regulaminie ONZ i rozporządzeniu WE.

Poprawka 262
Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla roku rozpoczynającego się dnia 1 
stycznia 2010 r. i dla każdego kolejnego

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

miesiąca państwa członkowskie określają, 
zgodnie z metodami opisanymi w części B, 
dla poszczególnych producentów:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z art. 6 ust. 1. Monitoring i sprawozdawczość powinny być dostosowane do 
wdrażania rozporządzenia, aby uniknąć zakłóceń rynku i dyskryminacji producentów. 
Początkowym rokiem powinien więc być rok 2012. Producenci powinni znać miesięczne dane 
na temat osiągów, aby móc w razie konieczności reagować na zmiany zachodzące na rynku.

Poprawka 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – ustęp 3 – litera (d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) dla każdego wariantu każdej wersji
każdego typu nowego samochodu 
osobowego:

(d) dla każdej wersji każdego wariantu
każdego typu nowego samochodu
osobowego:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przeredagowanie tekstu zapewnia zgodność z definicjami określonymi w 
załączniku II pkt B dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla każdego wariantu każdej wersji
każdego typu nowego samochodu 
osobowego odnotowuje się liczbę nowo 

4. Dla każdej wersji każdego wariantu
każdego typu nowego samochodu 
osobowego odnotowuje się liczbę nowo 
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zarejestrowanych samochodów 
osobowych, masę pojazdów, indywidualny 
poziom emisji CO2 oraz powierzchnię 
postojową samochodu.

zarejestrowanych samochodów 
osobowych, masę pojazdów, indywidualny 
poziom emisji CO2 oraz powierzchnię 
postojową samochodu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przeredagowanie tekstu zapewnia zgodność z definicjami określonymi w 
załączniku II pkt B dyrektywy 2007/46/WE.

Poprawka 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II a
Procedura uwzględniania wpływu 
innowacji ekologicznych na zmniejszenie 
emisji 
1. Komisja powołuje komitet ekspertów 
(komitet oceniający innowacje 
ekologiczne) składający się z 
przedstawicieli odpowiednich służb 
Komisji, który podejmuje decyzje w 
sprawie wniosków o uwzględnienie 
możliwości zmniejszenia emisji w 
odniesieniu do indywidualnych poziomów 
emisji CO2 poszczególnych producentów. 
Komitet może powoływać zewnętrznych 
biegłych i co kwartał przedkłada 
sprawozdania komitetowi zgodnie z art. 
12.
2. O ile jest to konieczne, komitet 
przeprowadza kwartalne konsultacje w 
sprawie uznania możliwości zmniejszenia 
emisji dzięki zastosowanym środkom 
technicznym oraz podejmuje decyzje w 
sprawie odnośnych wniosków. Od decyzji 
komitetu przysługuje odwołanie.
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3. Środki uwzględniane przy określaniu 
indywidualnych poziomów emisji danego 
producenta:
a. muszą w wymierny sposób przyczyniać 
się do obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych, 
b. muszą jednoznacznie odnosić się do 
emisji CO2 określonego typu pojazdów 
lub określonej liczby pojazdów danego 
typu, 
c. nie mogą być wymagane do 
homologacji typu zgodnie z dyrektywą 
2007/46/WE lub innymi wymogami 
prawnymi UE,
d. oraz muszą wpływać na zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych, które nie 
znajduje potwierdzenia w procedurze 
kontrolnej. 
4. Składając wniosek o uwzględnienie 
innowacji ekologicznych, producenci 
pojazdów muszą przedstawić wiarygodne 
dane dotyczące następujących punktów: 
a. obniżenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki zastosowaniu danego środka 
(wyrażone za pomocą równoważnika 
CO2); 
b. poświadczenia, że środek nie jest 
wymagany do homologacji typu; 
c. dowody, że oddziaływanie środka nie 
ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na 
zgłoszone do homologacji typu wartości 
zużycia i emisji; 
d. wykazanie, czy i w jakim stopniu 
oddziaływanie środka związane jest z 
masą pojazdu lub czy oddziaływanie to 
jest takie samo w odniesieniu do 
wszystkich pojazdów niezależnie od ich 
masy.
Producent składając wniosek o korektę 
indywidualnych poziomów emisji 
przysługujących mu na określony rok 
kalendarzowy musi w uzupełnieniu 
uznanego zmniejszenia emisji gazów 
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cieplarnianych dzięki zastosowaniu 
danego środka przedłożyć propozycję 
przyporządkowania tych obniżek do 
poszczególnych typów lub do całej gamy 
pojazdów producenta. 
6. Stwierdzoną możliwość obniżenia emisji 
CO2 lub gazów cieplarnianych musi 
potwierdzić niezależna jednostka. 
Jednostka taka: 
a. musi być wiarygodną i kompetentną 
instytucją w dziedzinie kontroli; 
b. dokonując oceny środków służących 
zmniejszeniu emisji gazów 
cieplarnianych, musi gwarantować 
neutralność i wiedzę w dziedzinie techniki 
motoryzacyjnej. Do wykonywania tych 
zadań dopuszcza się wszystkie jednostki 
notyfikowane zgodnie z art. 41 dyrektywy 
2007/46/WE. 
7. W oparciu o indywidualne zmniejszenie 
emisji CO2 lub gazów cieplarnianych 
dzięki zastosowanemu środkowi 
poświadczenie niezależnej jednostki musi 
zawierać dowody na to, że sprawdzone 
zostały następujące punkty:
a. obniżenie emisji gazów cieplarnianych 
dzięki zastosowaniu danego środka 
(wyrażone za pomocą równoważnika 
CO2);
b. wiarygodność danych przedstawionych 
przez producenta lub dostawcę;
c. ewentualne wzajemne oddziaływanie (w 
tym trade-offs) z innymi środkami 
objętymi kontrolą typu lub innymi 
środkami, w odniesieniu do których 
złożono wniosek o ich uwzględnienie lub 
już je uwzględniono;
d. oddziaływanie stylu jazdy na 
zmniejszenie emisji, osiągnięte dzięki 
zastosowanemu środkowi w realistycznych 
warunkach; 
e. wiarygodność danych dotyczących 
typów pojazdów, w których zastosowano 
dany środek, ich dopuszczalną pojemność 
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i wiążące się z nią oddziaływanie na 
średnie emisje CO2 producenta. 
7.1 Komitet ustanowiony zgodnie z art. 12 
niniejszego rozporządzenia sprawdza 
kompletność wniosku dotyczącego 
innowacji ekologicznych i w ciągu trzech 
miesięcy od dostarczenia wniosku 
podejmuje decyzję o uwzględnieniu 
innowacji ekologicznych. Komisja 
przedstawia komitetowi odnośną 
propozycję. W ciągu miesiąca od 
zawiadomienia o decyzji wnioskodawca 
może wnieść do Komisji odwołanie od 
decyzji komitetu. Komisja ponownie 
przedstawia odwołanie, które komitet 
rozpatruje w ciągu trzech miesięcy i 
wydaje decyzję. Komisja publikuje 
wszystkie decyzje o uwzględnieniu 
innowacji ekologicznych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
8. W przypadku gdy wniosek o 
uzupełnienie zostanie zatwierdzony na 
okres roku kalendarzowego, a środki nie 
zostaną w międzyczasie uznane za 
obowiązkowe w ramach procedury 
kontroli typu lub na podstawie innych 
prawnie wiążących ustaleń, w kolejnym 
roku w celu uzyskania zatwierdzenia 
należy przedłożyć jedynie poświadczenie 
dotyczące typu pojazdów, w których 
zastosowano dany środek, ich 
dopuszczalną pojemność i wiążące się z 
nią oddziaływanie na średnie emisje 
producenta.
9. Dostawcy części samochodowych mogą 
złożyć wniosek o potwierdzenie możliwości 
zmniejszenia emisji CO2 lub gazów 
cieplarnianych dzięki zastosowaniu 
danego środka, jeśli przedłożą 
odpowiednie dowody i certyfikaty 
kompetentnych osób trzecich zgodnie z pkt 
3 lit. a) do d), pkt 4 lit. a) do d) oraz pkt 7 
lit. a) do d) niniejszego załącznika. 
10. Jeśli producent w swoim wniosku o 
uwzględnienie możliwości zmniejszenia 
emisji powołuje się na już zatwierdzoną 
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możliwość ograniczenia emisji dzięki 
określonemu środkowi przyznaną 
podwykonawcy, musi on przedłożyć 
jedynie dowody wymagane na mocy pkt 5 
oraz certyfikat kompetentnej osoby 
trzeciej zgodnie z pkt 7 lit. e) niniejszego 
załącznika.

Or. de

Uzasadnienie

Uznaje się jedynie te środki, które przynoszą wymierne korzyści w stosunku do 
obowiązujących wymogów. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedłożenia dowodów 
technicznych, a na Komisji – odpowiedzialność polityczna. Wszystkie dane muszą zostać 
potwierdzone przez niezależnych rzeczoznawców uprawnionych do przeprowadzania kontroli 
w ramach procedury homologacji typu. Jeśli środek zostanie uznany za innowację 
ekologiczną, corocznie sprawdzane są jedynie te czynniki, które zmieniają się w związku z 
dopuszczalną pojemnością różnych modeli producenta.
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