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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania ekologicznie czystych pojazdów w transporcie drogowym
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0634)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którym wniosek 
został mu przedstawiony przez Komisję (C6-0008/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji z wprowadzonymi do niego poprawkami;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne.
Norma dla pojazdów bardziej przyjaznych 
dla środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów 
prawa Państw Członkowskich dotyczących 
środków, jakie należy podjąć w celu 
zwalczania emisji zanieczyszczeń w 
postaci gazowej, a szczególnie w postaci 

(8) Ekologicznie czyste pojazdy należy 
promować posługując się normami 
określającymi parametry ekologiczne.
Norma dla pojazdów bardziej przyjaznych 
dla środowiska (EEV) została określona w 
dyrektywie 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 września 
2005 r. w sprawie zbliżania przepisów
prawa państw członkowskich dotyczących 
środków, jakie należy podjąć w celu 
zwalczania emisji zanieczyszczeń w 
postaci gazowej, a szczególnie w postaci 

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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zawiesiny cząstek stałych z silników 
wysokoprężnych przeznaczonych do 
użycia w pojazdach oraz emisji gazowych 
zanieczyszczeń z silników z wymuszonym 
zapłonem zasilanych gazem ziemnym lub 
gazem płynnym przeznaczonych do użycia 
w pojazdach o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t. Obecnie norma ta 
wydaje się być najwłaściwsza jako 
podstawa definicji pojazdów ekologicznie 
czystych zastosowanej w niniejszej 
dyrektywie. Należy jednak zapewnić 
możliwość zmiany tej definicji w sposób 
uwzględniający postęp techniczny.

zawiesiny cząstek stałych z silników 
wysokoprężnych przeznaczonych do 
użycia w pojazdach oraz emisji gazowych 
zanieczyszczeń z silników z wymuszonym 
zapłonem zasilanych gazem ziemnym lub 
gazem płynnym przeznaczonych do użycia 
w pojazdach o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t. Obecnie norma ta 
wydaje się być najwłaściwsza jako 
podstawa dopuszczalnych wartości 
granicznych określonych w niniejszej 
dyrektywie w odniesieniu do pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t. Jeżeli chodzi o 
pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 
poniżej 3,5 t, najwłaściwszą podstawą 
dopuszczalnych wartości granicznych 
wydają się być normy Euro 5 
zaproponowane przez Komisję we 
wniosku w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy 
pojazdów, zmieniającym dyrektywę 
72/306/EWG oraz dyrektywę.../.../WE1.
Należy jednak zapewnić możliwość 
zmiany lub wprowadzenia dopuszczalnych 
wartości granicznych w sposób 
uwzględniający postęp techniczny.
_______________
1 KOM(2005)0683.

Uzasadnienie

Obowiązkiem zakupu w drodze zamówień publicznych należy także objąć samochody 
dostawcze (patrz uzasadnienie poprawkido art. 1 lit. a). Norma EEV odnosi się jedynie do 
pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t, dlatego też dla samochodów dostawczych 
konieczne jest zastosowanie innej normy. Norma Euro 5 jest najnowszą zaproponowaną przez 
Komisję normą dla pojazdów osobowych oraz samochodów dostawczych, dlatego też wydaje 
się właściwe zastosowanie jej jako podstawy dopuszczalnych wartości granicznych 
określonych w nowym załączniku dotyczących samochodów dostawczych.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)
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8 a) W celu zagwarantowania kontroli 
emisji najdrobniejszych cząstek pyłu 
zawieszonego (PM), Komisja powinna 
również rozważyć przyjęcie liczbowej 
metody określania emisji pyłu 
zawieszonego jako uzupełnienie obecnie 
stosowanego podejścia opartego na masie.

Uzasadnienie

Ponieważ wydaje się, że drobne cząstki powodują więcej problemów zdrowotnych niż większe 
cząstki, ważne jest, aby poziom emisji nie był jedynie określany masą cząstek, ale także ich 
liczbą. W celu zapobieżenia możliwości opracowania w przyszłości filtrów otwartych, 
spełniających nowe ograniczenia dla masy cząstek, ale zarazem przepuszczających wysoką 
liczbę najdrobniejszych cząstek, konieczne jest wprowadzenie nowej normy ograniczającej 
liczbę cząstek, które mogą być emitowane. Obecnie nie można dokładnie określić normy 
liczbowej, ponieważ w ONZ/EKG nadal trwają badania w ramach programu pomiaru cząstek 
stałych (PMP). Grupa robocza ONZ/EKG w dalszym ciągu bada tę kwestię. Po udostępnieniu 
wyników programu PMP norma liczbowa powinna zostać wprowadzona w życie za 
pośrednictwem procedury komitologii.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 11

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

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

Uzasadnienie

Niezbędna zmiana powiązana z poprawką włączającą w zakres dyrektywy samochody 
dostawcze.

Poprawka 4
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Artykuł 1 a (nowy)

Arykuł 1a
Zakres

Niniejsza dyrektywa odnosi się do 
następujących grup pojazdów w 
transporcie drogowym:
a) pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t 
należących do kategorii M2 i M3
określonych w załączniku II do dyrektywy 
XXXX/XX/WE1;
b) pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t 
należących do kategorii N2 i N3
określonych w załączniku II do dyrektywy 
XXXX/XX/WE; oraz
c) samochodów dostawczych o 
maksymalnej masie całkowitej nie 
przekraczającej 3,5 t należących do 
kategorii N1 określonej w załączniku II do 
dyrektywy XXX/XX/WE.
_______
1 Odniesienie do wniosku Komisji 
KOM(2003)0418, 2003/0153 (COD) zmienionego 
dokumentem KOM(2004)0738, który podlega 
nadal procedurze współdecyzji. Odniesienie do 
dyrektywy ramowej zostanie zaktualizowane po jej 
przyjęciu.

Uzasadnienie

Konieczne jest szczegółowe określenie zakresu dyrektywy i włączenie do niego pojazdów 
dostawczych już teraz. Należy pamiętać, że w taborze liczącym ok. 162 000 pojazdów grup a), 
b) i c) nabywanych przez władze publiczne każdego roku, samochody dostawcze stanowią 110 
000.

Poprawka 5
Artykuł 2 litera b)

b) „Ekologicznie czysty pojazd" oznacza 
nowy pojazd transportu drogowego 
spełniający normę „EEV” (pojazdu 
bardziej przyjaznego dla środowiska) 
określoną w art. 1 lit. c) i określoną 
ilościowo w sekcji 6.2.1 załącznika I 

b) „Ekologicznie czysty pojazd" oznacza 
nowy pojazd transportu drogowego 
napędzany silnikiem spełniającym wymogi 
w zakresie dopuszczalnych wartości 
granicznych emisji przedstawionych w 
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dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w jego aktualnej 
wersji.

odnośnych tabelach załącznika.

Uzasadnienie

Definicja ekologicznie czystych pojazdów nie powinna ograniczać się do samochodów 
ciężarowych o masie powyżej 3,5 t. oraz być powiązana z dopuszczalnymi wartościami 
granicznymi określonymi w innej dyrektywie, zwłaszcza że dopuszczalne wartości graniczne 
podane w tej dyrektywie nie są zbyt ambitne. Dlatego też dopuszczalne wartości graniczne 
zostały umieszczone w nowym załączniku do niniejszej dyrektywy, dzięki czemu możliwe jest 
także uwzględnienie w niej dopuszczalnych wartości granicznych dla samochodów 
dostawczych. Pierwotna norma EEV została potraktowana jako podstawa określenia 
dopuszczalnych wartości granicznych przedstawionych w tabeli 1 i 2 nowego załącznika, 
jednak przy uwzględnieniu pewnych zmian umożliwiających pobudzenie rozwoju 
technicznego.

Poprawka 6
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 
minimum 35% pojazdów transportu 
drogowego w każdej z grup wymienionych 
w punktach a) - c) art. 1 a, 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.

Uzasadnienie

Celem określenia kontyngentu pojazdów jest zwiększenie popytu na czystsze pojazdy na rynku 
za pomocą zamówień publicznych. Kontyngent winien być wystarczający nie tylko dlatego, 
aby możliwe było osiągnięcie korzyści wynikających z dużej skali, ale także aby przygotować 
tabor pojazdów publicznych na wejście w życie nowych norm Euro. Kontyngent w wysokości 
35% wydaje się być wartością minimalną do realizacji tego celu.

Poprawka 7
Artykuł 4 ustęp 1

1. Definicję ekologicznie czystego pojazdu 
podaną w art. 2 lit. b) można 

1. Treść załącznika może zostać 
zaadaptowana do zmian wywołanych 
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dostosowywać do postępu technicznego 
zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 
6 ust. 2.

postępem technicznym oraz w celu 
uwzględnienia osiągnięć na rynku 
pojazdów  zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 5 ust. 2. Adaptacje te nie 
mogą jednakże skutkować obniżeniem 
poziomu dopuszczalnych wartości 
granicznych ze środowiskowego punktu 
widzenia.
Po zakończeniu programu pomiaru 
cząstek stałych ONZ/EKG, realizowanego 
pod auspicjami Światowego Forum na 
rzecz Harmonizacji Regulaminów 
dotyczących Pojazdów, załącznik zostanie 
zmieniony zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 5 ust. 2 w celu ponownego 
przeliczenia dopuszczalnych wartości 
granicznych opartych na masie cząstek 
stałych oraz wprowadzenia 
dopuszczalnych wartości granicznych 
opartych na liczbie cząstek stałych.

Uzasadnienie

Aby dopuszczalne wartości graniczne określone niniejszą dyrektywą skutecznie spełniały 
swoją funkcję, konieczne jest ich regularne aktualizowanie w celu uwzględnienia zmian 
wywołanych postępem technicznym. Dopuszczalne wartości graniczne określone niniejszą 
dyrektywą winny zostać zmienione natychmiast po wprowadzeniu nowych norm Euro dla 
pojazdów, jeśli tylko poziom tych wartości okaże się nie być wystarczająco ambitny.
Procedura współdecyzji jest po prostu zbyt powolna, aby zagwarantować dokonywanie takiej 
aktualizacji, dlatego też sprawozdawca proponuje zastosowanie procedury komitologii.
Przewidziano jednak klauzulę ochronną celem zagwarantowania, że dopuszczalne wartości 
graniczne nie będą podwyższane. Jeżeli chodzi o wprowadzenie dopuszczalnych wartości 
granicznych w oparciu o liczbę cząstek stałych, patrz uzasadnienie powyżej.
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Poprawka 8
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. 8, Komisja przygotowuje 
sprawozdanie o stosowaniu dyrektywy 
oraz działaniach podejmowanych przez 
państwa członkowskie zmierzających do 
nabywania ekologicznie czystych 
pojazdów innych niż pojazdy objęte 
niniejszą dyrektywą, łącznie z pojazdami 
energooszczędnymi oraz pojazdami 
emitującymi CO2 na poziomie poniżej 
120 g/km. 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 
odnośnie do włączenia do załącznika 
dozwolonych wartości dla CO2 oraz liczby 
cząstek w odniesieniu do wszystkich 
pojazdów pod warunkiem, że nie zostało to 
jeszcze wprowadzone w myśl art. 4. 
Komisja zagwarantuje wystarczający 
postęp pod względem metodyki pomiaru 
liczby cząstek stałych tak, aby móc jak 
najszybciej zaproponować normy dla 
wszystkich pojazdów, najpóźniej zaś w 
czasie wspomnianego powyżej przeglądu 
stosowania dyrektywy.

Uzasadnienie

Aby pojazd był w pełni czysty ekologicznie, winien on także spełniać normy odnoszące się do 
CO2 oraz emisji liczby cząstek.
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Poprawka 9
Załącznik (nowy)
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ZAŁĄCZNIK: Ograniczenia emisji dla pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska (EEV)

Tabela 1: Dopuszczalne wartości graniczne dla pojazdów w ruchu drogowym o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - testy 
ESC i ELR

masa tlenku węgla 
(CO) g/kWh

masa węglowodorów
(HC) ) g/kWh

masa tlenków azotu
(NOx) ) g/kWh

masa cząstek stałych
(PT) g/kWh

spaliny

m-1

liczba cząstek 
stałych (1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Norma liczbowa zostanie określona na późniejszym etapie.

W przypadku silników Diesla dodatkowo testowanych za pomocą testu ETC, a szczególnie w przypadku silników gazowych, konkretne masy w 
przypadku tlenku węgla, węglowodorów niemetanowych, metanu (tam, gdzie ma to zastosowanie), tlenków azotu oraz cząstek stałych (tam, gdzie 
ma to zastosowanie) nie przekraczają wartości wskazanych w tabeli 2.

Tabela 2: Dopuszczalne wartości graniczne dla pojazdów w ruchu drogowym o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - testy 
ETC

masa tlenku węgla
(CO) g/kWh

masa węglowodorów 
niemetanowych
(NMHC) g/kWh

masa metanu

(CH4) g/kWh(1)

masa tlenków azotu
(NOx) g/kWh

masa cząstek stałych
(PT) g/kWh

liczba cząstek 
stałych (2)

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Wyłącznie dla silników napędzanych gazem ziemnym.
(2) Norma liczbowa zostanie określona na późniejszym etapie.
Tabela 3: Dopuszczalne wartości graniczne dla pojazdów w ruchu drogowym o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t
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Wartości dopuszczalne

masa tlenku węgla
(CO)

masa węglowodorów
(HC)

masa tlenków azotu
(NOx)

Łączna masa 
węglowodorów i 
tlenków azotu
(HC + NOx)

masa cząstek stałych
(PM)

liczba cząstek 
stałych (1)

(PM)

masa 
wzorcowa

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

kategori
a

klasa PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Objaśnienie: PI = zapłon iskrowy, CI = zapłon samoczynny
(1) Norma liczbowa zostanie określona na późniejszym etapie.
(2) Normy dotyczące masy cząstek w zapłonie iskrowym odnoszą się jedynie do pojazdów z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem pracujących częściowo lub w całości w trybie oszczędnym.

Uzasadnienie

Sprawozdawca sugeruje przeniesienie tabel zawierających dozwolone wartości z dyrektywy EEV do nowego załącznika oraz zawarcie w nim norm 
Euro 5 w formie proponowanej przez Komisję, co umożliwi uniknięcie objęcia normą EEV dla pojazdów ciężarowych oraz rozszerzenie obowiązku 
zakupu w drodze zamówień publicznych na samochody dostawcze (oraz ułatwi późniejsze rozszerzenie go na pojazdy osobowe). Wprowadzono dwie 
ważne zmiany normy EEV z uwagi na ich znaczący wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko: obniżenie dopuszczalnej wartości granicznej dla NOx z 
2 do 1 oraz dla masy cząstek z 0,02 do 0,002. Obie proponowane wartości są zgodne z sugestiami niemieckiej Federalnej Agencji ds. Środowiska 
(Umwelt Bundesamt) wysuniętymi już w 2003 r. W przypadku wartości NOx należy zauważyć, że w USA obowiązuje norma 0,4 dla tego samego typu 
pojazdów. Proponowana norma dla cząstek wynika z faktu, że obowiązek stosowania filtra może być wprowadzony dopiero przy obniżeniu tej 
wartości do 0,002.
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UZASADNIENIE

Główny cel sprawozdania

Sprawozdawca przyjmuje wniosek Komisji oraz w pełni popiera zamiar doprowadzenia do 
koniecznej poprawy jakości powietrza, środowiska i zdrowia między innymi poprzez 
państwowe inwestycje na rynku ekologicznie czystszych pojazdów. 

Dyrektywę należy rozpatrywać w szerszym kontekście, zwłaszcza przy uwzględnieniu 
przyszłych norm Euro 6, które - podobnie jak niniejsze sprawozdanie - dotyczą pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t. oraz samochodów dostawczych. Wprowadzenie 
surowszych norm dla wszystkich nowych pojazdów ma decydujące znaczenie dla 
długofalowej poprawy stanu środowiska oraz zdrowia ludzkiego oraz - jako takie - ostateczny 
cel naszych wysiłków.

Niniejsze sprawozdanie stanowi zatem krok w kierunku nieodzownego zaostrzenia norm w 
przyszłości. Intencje sprawozdawcy wyrażone w proponowanych poprawkach są zatem 
trojakiego rodzaju. 

Po pierwsze dąży się do osiągnięcia większych krótkofalowych korzyści środowiskowych 
poprzez zaostrzenie proponowanych norm EEV. 

Po drugie te surowsze wymogi winny prowadzić do rzeczywistego kształtowania rynku pod 
kątem przyszłych norm, co nie miałoby miejsca w przypadku, gdyby kluczowe normy, 
zwłaszcza te odnoszące się do NOx i cząstek stałych, nie zostały zaostrzone w stosunku do 
EEV i Euro 5.

Po trzecie sprawozdawca proponuje wprowadzenie ogólnie wyższego poziomu ambicji i 
zobowiązań, co według niego jest konieczne, aby zminimalizować długofalowe koszty. 

Surowsze normy

Jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, najważniejszymi 
wartościami zawartymi w normie EEV są wartości odnoszące się do NOx oraz cząstek 
stałych. Uchwalona już norma Euro 5 dotycząca samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej ponad 3,5 t. wchodząca w życie na przełomie lat 2008/2009, jest pod tym 
względem bardzo zbliżona do normy EEV zaproponowanej we wniosku Komisji. Nawet przy 
bardzo optymistycznej ocenie procesu rozpatrywania i przyjęcia tego wniosku, korzyści 
środowiskowe będą ograniczone, jako że w najlepszym przypadku dyrektywa stanie się 
skuteczna na około rok przed objęciem wszystkich nowych pojazdów normą Euro 5. 

Jeżeli chodzi o innowacje oraz siłę napędzającą rynek, w ramach Euro 5 istnieją już - między 
innymi zdaniem producentów pojazdów - wystarczające bodźce do produkcji pojazdów 
odpowiadających tym normom.

Ze względu na fakt, że dyrektywa ta obejmuje jedynie ograniczoną część rynku, jest rzeczą 
podstawowej wagi, aby wspierała ona opracowywanie pojazdów umożliwiających znaczną 
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poprawę jakości środowiska.

W związku z tym długofalową ambicją winno stać się przygotowanie Euro 6, a co za tym 
idzie, zaostrzenie wymogów dotyczących w szczególności NOx oraz cząstek stałych.

Inwestycje długoterminowe

Głównym argumentem przeciwko podniesieniu poziomu ambicji w aktualnej dyrektywie są 
koszty finansowe związane z większym odsetkiem ekologicznie czystych pojazdów. Jest to 
jednak krótkoterminowy wzrost kosztów.

Jeżeli nie postawimy we właściwym czasie na intensywny rozwój w tej dziedzinie, przyszłe 
normy Euro 6 odnoszące się do wszystkich nowych pojazdów doprowadzą do powstania 
niezwykle wysokich kosztów dodatkowych dotykających zarówno kupujących w sektorze 
państwowym, jak i prywatnym. 

Celem wniosku jest stworzenie już teraz większego ogólnoeuropejskiego rynku ekologicznie 
czystych pojazdów i osiągnięcie w ten sposób potencjalnych korzyści wynikających ze skali 
przedsięwzięcia (economies of scale) poprzez zapewnienie przemysłowi wystarczająco 
dużego rynku, który będzie uzasadnieniem koniecznych inwestycji. 

Zgodnie z założeniem pierwotnego wniosku polegającego na zagwarantowaniu, że inwestycje 
państwowe odgrywać będą decydującą rolę jako siła napędzająca rynek, sprawozdawca 
proponuje podniesienie odsetka ekologicznie czystych pojazdów nabywanych przez instytucje 
państwowe do 35% oraz rozszerzenie zakresu dyrektywy na samochody dostawcze.

Wyższy poziom ambicji oraz rzeczywiste zobowiązanie w stosunku do przemysłu są zatem 
podstawowymi czynnikami w kwestii zagwarantowania niezbędnych inwestycji, osiągnięcia 
wielkoskalowych korzyści, a co za tym idzie, doprowadzenia do długofalowej redukcji 
kosztów.

Rewizja i aktualizacja w miarę rozwoju techniki

Sprawozdawca jest zdania, że wymogi stawiane w dyrektywie winny być regularnie 
aktualizowane w miarę rozwoju techniki. Aby zagwarantować szybką adaptację do nowych 
możliwości oraz wymogów, sprawozdawca podtrzymuje wyrażony we wniosku zamiar 
zezwolenia na taką adaptację bez dalszego rozpatrywania pod względem politycznym, ale 
proponuje jednocześnie zwiększoną kontrolę procesu rewizji poprzez wyraźne uwzględnianie 
w nim elementów, które w przyszłości powinny mieć najbardziej decydujące znaczenie. 
Chodzi tu w głównej mierze o rozszerzenie zakresu dyrektywy na pojazdy osobowe, 
włączenie wartości CO2 oraz oszczędności energii do jej wymogów oraz zagwarantowanie 
podnoszenia norm w miarę rozwoju możliwości technicznych.

Ponadto dyrektywa wprowadza wymóg większego skupienia na opracowaniu metod pomiaru 
liczby cząstek (w odróżnieniu od dokonywanego aktualnie pomiaru masy) oraz włączenia 
tych wartości w zakres dyrektywy w przyszłości. Pomimo niewielkiej wagi, drobne cząstki 
pyłu stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, co wymaga podjęcia w stosunku do 
nich szczególnych środków.
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Finansowanie

Określenie sposobu finansowania przyszłych inwestycji nie wchodzi w zakres dyrektywy. 
Zgodnie z punktem 14 uzasadnienia wniosku sprawozdawca jest zdania, że należy 
zaangażować zarówno wspólnotowe, jak i krajowe źródła finansowania, aby dalsze koszty 
inwestycji nie odbijały się na jakości transportu publicznego. Ponadto uważa on za naturalne 
uwzględnienie przez państwa członkowskie w dokonywanym przez nie podziale środków 
finansowych podwyższonych wydatków na pewnych regionalnych lub lokalnych szczeblach 
politycznych i administracyjnych w celu zrealizowania wymogów dyrektywy.

Zalecanie konkretnych modeli finansowania byłoby jednak niezgodne z zasadą 
pomocniczości, podobnie jak wniosek nie zaleca modeli realizacji głównych wymogów 
dyrektywy ze względu na niejednolite formy organizacji na szczeblu krajowym.


