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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podstawa i cele wniosku
Rozwijający się stale sektor transportu wykazuje wysoki poziom zużycia energii, emisji CO2 i 
zanieczyszczeń, jest także silnie uzależniony od ropy naftowej. Dlatego istnieje potrzeba 
wprowadzenia większej ilości ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Zgodne 
jest to z celami polityki Unii Europejskiej w zakresie transportu, ochrony środowiska i 
energii1.

Komisja zobowiązała się do wspierania rozwoju nowej generacji pojazdów. Odpowiednie 
technologie są obecnie jednak nadal droższe niż te stosowane w autach tradycyjnych. 
Ważnym instrumentem wspierającym ten cel są zamówienia publiczne na pojazdy bardziej 
ekologiczne i energooszczędne, co umożliwić ma stworzenie rynku dla tego typu 
samochodów. Jeżeli chodzi o masową produkcję pojazdów w Europie, producenci mogą w 
ten sposób zostać zachęceni do wytwarzania specjalnych serii jedynie wówczas, gdy zostaną 
podjęte działania na poziomie Wspólnoty, które mogą doprowadzić do stworzenia 
wystarczająco dużego rynku europejskiego.

Treść wniosku Komisji
W prawodawstwie UE została już ustanowiona norma podwyższonych parametrów 
środowiskowych, która stosowana jest nieobowiązkowo, a do której spełniania można dążyć 
na przykład poprzez zachęty podatkowe. Niniejszy wniosek stanowi kolejny krok i w oparciu 
o definicję „pojazdu bardziej przyjaznego dla środowiska” (z ang. enhanced environment-
friendly vehicle - EEV) określoną w dyrektywie 2005/55/WE (Dz.U. L 275/1 z 20.10.2005, 
str. 1) ustala obowiązkową normę dla części floty pojazdów.  Proponowany w niniejszej 
dyrektywie obowiązek zakupu ekologicznie czystych pojazdów ogranicza się przede 
wszystkim do pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t. Do tej kategorii zalicza się 
autobusy oraz większość pojazdów użytkowych, takich jak samochody śmieciarki. Co 
najmniej 25% pojazdów nabywanych rocznie przez organy publiczne (kupno lub leasing) 
musi spełniać normę odpowiadającą pojazdom bardziej przyjaznym dla środowiska.

Propozycje sprawozdawcy komisji opiniodawczej
Oprócz kilku poprawek o charakterze stylistycznym sprawozdawca proponuje wprowadzenie 
trzech zmian:
1. Poszerzenie definicji organu publicznego. Pojęcie to musi również obejmować wszystkie 

podmioty gospodarcze działające na podstawie zlecenia lub pozwolenia organu 
publicznego.

2. Wyższy udział procentowy pojazdów ekologicznie czystych (40%) w nabywanym 
kontyngencie, w celu umożliwienia stworzenia wystarczająco dużego rynku. Na podstawie 
liczb podanych przez Komisję udział procentowy na poziomie 25% doprowadzi do 
całkowitego udziału w rynku na poziomie 1,5% dla pojazdów użytkowych i 8% dla 
autobusów. Ilości te powinny zostać zwiększone.

3. Rozszerzenie zakresu dyrektywy o pojazdy dostawcze o masie poniżej 3,5 t. Wyłączone 
  

1 Patrz na przykład Zielona Księga w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii (COM(2000)0769), Biała Księga 
w sprawie polityki transportowej do roku 2010 (COM(2001)0370) oraz dyrektywa o jakości powietrza 
(dyrektywa 1996/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza) i dyrektywa 
1999/30/WE w sprawie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu.
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pozostają jedynie lekkie samochody osobowe (kategoria M1 o masie poniżej 3,5 t). 
Rozszerzenie to zgodne jest z dyrektywą 2005/55/WE dla pojazdów ekologicznych, która 
odnosi się również do wszystkich pojazdów za wyjątkiem lekkich samochodów 
osobowych.
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POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 1

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

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zapewnienia, aby organy 
publiczne oraz działające na podstawie ich 
koncesji lub zezwolenia podmioty 
gospodarcze świadczące usługi 
transportowe nabywały pewien kontyngent 
ekologicznie czystych pojazdów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 zakres przedmiotowy dyrektywy powinien obejmować również podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe na podstawie koncesji lub zezwolenia organu 
publicznego.

Poprawka 2
Artykuł 3

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

Państwa członkowskie zapewnią, aby 40%
pojazdów transportu drogowego o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, 
które organy publiczne i podmioty 
gospodarcze świadczące usługi transportowe 
na podstawie koncesji lub zezwolenia 
organu publicznego, dalej zwane 
podmiotami gospodarczymi, zakupują lub 
przyjmują w leasing były pojazdami 
ekologicznie czystymi, zgodne z definicją 
określoną w art. 2.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Jeżeli zgodnie z danymi Komisji udział w rynku pojazdów organów publicznych wynosi ok. 
6% dla pojazdów użytkowych i ok. 33% dla autobusów, wówczas 25% ekologicznie czystych 
pojazdów oznacza udział w całym rynku rzędu 1,5% w przypadku pojazdów użytkowych i ok. 
8% w przypadku autobusów. Jest to ilość zbyt mała, która nadal nie zapewnia korzystnej 
perspektywy dla produkcji masowej. Jeżeli jednak organy publiczne nabędą 40% ekologicznie 
czystych pojazdów można będzie osiągnąć większy udział w rynku (odpowiednio ok. 2,4% 
oraz ok. 13%).

Poprawka 3
Artykuł 3

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

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

Uzasadnienie

Nie powinno obowiązywać żadne ograniczenie masy całkowitej, dyrektywa powinna 
obejmować swym zakresem również pojazdy dostawcze kategorii N1. Odpowiada to definicji 
ekologicznie czystego pojazdu zawartej w art. 1 dyrektywy 2005/55/WE, która wyklucza 
jedynie pojazdy klasy M1 posiadające technicznie dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 t 
(samochody osobowe). Ponadto udział procentowy powinien dotyczyć każdego roku, a nie 
jedynie konkretnego roku.

Poprawka 4
Artykuł 5 ustęp 2 akapit drugi

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE, wynosi … [nie może 
przekraczać trzech miesięcy].

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE, wynosi dwa miesiące.
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Poprawka 5
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

Każdego roku, państwa członkowskie 
przekazują te informacje Komisji, nie 
później niż do dnia 30 września.

Każdego roku, państwa członkowskie 
przekazują te informacje Komisji, nie 
później niż do dnia 30 września roku 
następującego po danym roku 
kalendarzowym.

Uzasadnienie

Należy dokładnie określić rok.

Poprawka 6
Artykuł 6 ustęp 2 akapit drugi

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

Nie później niż trzy lata od daty określonej 
w art. 7 ust. 1, Komisja przygotowuje 
sprawozdanie o stosowaniu dyrektywy oraz 
działaniach podejmowanych przez państwa 
członkowskie zmierzających do nabywania 
ekologicznie czystych pojazdów kategorii 
M1 o dopuszczalnej masie całkowitej 
poniżej 3,5 t.  Sprawozdanie dokona oceny 
efektów niniejszej dyrektywy, sprawozdań 
składanych przez Państwa Członkowskie i 
potrzeby dalszych działań oraz przedstawi 
wnioski, w razie potrzeby, w szczególności 
odnośnie do rozszerzenia obowiązku 
nabywania ekologicznie czystych pojazdów 
na samochody osobowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2005/55/WE do pojazdów zalicza się również 
pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Na mocy poprawki 3 
wchodzą one również w zakres niniejszej dyrektywy. Poszczególne państwa członkowskie 
mogą wówczas dobrowolnie jedynie podjąć działania w odniesieniu do samochodów 
osobowych poniżej 3,5 t i przygotować sprawozdanie dla Komisji na ten temat.


