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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych
(2007/2119(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wyników przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2
pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych 
(COM(2007)0019)1,

– uwzględniając ocenę wypływu (ang. IA) odnoszącą się do komunikatu Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów 
dostawczych (SEC(2007)0060),

– uwzględniając szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 
(6. EAP)2,  

– uwzględniając szósty3 i siódmy4 europejski program ramowy w dziedzinie badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji,

– uwzględniając rezolucję w sprawie „Powstrzymywania zmian klimatycznych na świecie” 
(2005/2049(INI))5,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie „Ograniczenia 
globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalszej” (COM(2007)0002)6,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8-9 
marca 2007 r. w sprawie odnowionej strategii UE na rzecz trwałego rozwoju (czerwiec 
2006 r.) oraz roli technologii środowiskowych i innowacji ekologicznych w osiąganiu 
celów strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia,

– mając na uwadze badanie zatytułowane „Review and analysis of the reduction potential 
and costs of technological and other measures to reduce CO2-emissions from passenger 
cars” (przegląd i analiza możliwości zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z 
samochodów osobowych oraz kosztów środków technologicznych i innych środków 
mających to zmniejszenie na celu (31 października 2006 r.)7, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,
  

1 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
2 Dz.U. L 242, z 10.9.2002, str. 1
3 Dz.U. L 232, z 29.8.2002, str. 1.
4 Dz.U. L 391, z 30.12.2006, str.1
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005
6 Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że 19% emisji CO2 w Unii Europejskiej pochodzi z samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, przy czym wielkości bezwzględne stale 
rosną głownie z powodu coraz większej liczby nowych samochodów oraz ich coraz 
większej mocy,

B. mając na uwadze, że transport drogowy pochłania 60% ropy zużywanej w UE, przy czym 
nieefektywne zużycie paliwa zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego i 
przyczynia się do wysokich kosztów eksploatacji oraz do wyczerpania światowych 
rezerw ropy naftowej,

C. mając na uwadze, że konieczne są obecnie środki legislacyjne w celu promowania 
projektów i zmian technologicznych niezbędnych do tego, by sektor samochodowy 
przyczynił się do osiągnięcia przez UE celu w zakresie zmniejszenia emisji CO2 do 
2020 r. o co najmniej 20% w stosunku do poziomów emisji z 1990 r.,

Harmonogram i cele

1. uznaje, iż producenci potrzebują od pięciu do siedmiu lat na dostosowanie konstrukcji 
samochodów w sposób najbardziej ekonomiczny oraz przyjmując do wiadomości, że 
średni poziom emisji pochodzących z samochodów, które zostaną wprowadzone do 
obrotu w UE w 2008 r. prawdopodobnie przekroczy 150 CO2/km, odrzuca jako zbyt 
kosztowną propozycję Komisji dotyczącą zmniejszenia emisji za pośrednictwem środków 
technicznych do 130g CO2/km do 2012 r.;

2. podejrzewa, że zaproponowane odwołanie się do środków uzupełniających w celu 
osiągnięcia wcześniej uzgodnionych celów w zakresie ograniczenia emisji do 120g 
CO2/km do 2012 r. nie jest niczym więcej niż gestem politycznym i uważa, że 
prawodawstwo powinno określać jasne i możliwe do zmierzenia cele w zakresie 
zmniejszenia emisji, które mają zostać osiągnięte za pośrednictwem środków 
technicznych;

3. proponuje, by wiążące cele w zakresie rocznych emisji weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2011 r. z myślą o wspieraniu udoskonalenia technicznego pojazdów w celu 
zapewnienia, że za pośrednictwem samych tych środków emisje pochodzące z 
samochodów osobowych wprowadzanych do obrotu od dnia 1 stycznia 2015 r. nie będą 
przekraczać 120g CO2/km;

4. nalega, by od dnia 1 stycznia 2020 r. średnie emisje nie przekraczały 95g CO2/km 
i uważa, że UE powinna udzielić wsparcia na rzecz koniecznej promocji innowacji za 
pośrednictwem siódmego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych;

5. uważa, że bardziej długoterminowe cele powinny zostać określone nie później niż w 
2016 r., po przeprowadzeniu przeglądu przez Komisję oraz wyprzedzająco stwierdza, że 
cele te będą wymagały dalszego zmniejszenia emisji do co najmniej 70g CO2/km do 
2025 r.;
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6. uważa, że od dnia 1 stycznia 2015 r. nie powinny być wprowadzane do obrotu na rynku 
UE żadne nowe modele samochodów osobowych, których emisje przekraczają o ponad 
100% wyznaczony poziom 120g CO2/km;

7. w obliczu trudności, których mogą doświadczać niektórzy wyspecjalizowani producenci 
w zmniejszaniu w planowanym terminie średnich emisji produkowanej przez nich 
ograniczonej gamy samochodów, zaleca aby każdy producent lub importer miał prawo do 
wyłączenia 500 określonych pojazdów rocznie z procesu gromadzenia danych 
wykorzystywanych w określaniu średniego poziomu emisji, pod warunkiem, że poziom 
emisji i zużycia paliwa takich pojazdów znajdzie się na oznakowaniu tych pojazdów i 
konsumenci zostaną o nich powiadomieni zgodnie ze zwykłymi wymogami prawnymi;

Podział działania na producentów
8. uznaje dużą różnorodność preferencji konsumentów w zakresie samochodów osobowych 

oraz zróżnicowaną strukturę oferty producentów samochodów osobowych; podkreśla 
konieczność osiągnięcia celu redukcji emisji CO2 we wszystkich segmentach rynku, 
jednakże uważa, że rozwiązania prawne nie powinny stawiać w niekorzystnej sytuacji 
producentów, którzy najwcześniej osiągną zgodność z tymi limitami lub zagrozić 
stabilności przedsiębiorstw produkujących obecnie samochody o wysokim poziomie 
emisji;

9. proponuje, by ustalanie celów do realizacji przed 2015 i 2020 r. w zakresie zmniejszenia 
średniego poziomu emisji, a także przejściowych celów rocznych, miało miejsce dla 
wszystkich pojazdów sprzedawanych przez producentów i importerów przy odniesieniu 
do krzywej wartości granicznych, w ramach której za punkt odniesienia powinien zostać 
obrany profil nowej floty samochodów pasażerskich od dnia 1 stycznia 2011 r.;

10. zaleca, by krzywa wartości granicznych została określona za pomocą formuły 
matematycznej wyrażonej jako funkcja łącząca emisje CO2 każdego pojazdu z jego 
śladem (ang. footprint) (szerokość rozstawu kół pomnożona przez rozstaw osi);

11. wzywa Komisję do przedstawienia Radzie i Parlamentowi propozycji do rozpatrzenia w 
celu zagwarantowania, że model krzywej uwzględniać będzie różnice w wielkości 
samochodów oraz koszty technologiczne doprowadzenia do zmniejszenia emisji;

12. proponuje wprowadzenie w dniu 1 stycznia 2011 r. nowego zamkniętego mechanizmu 
rynkowego, Carbon Allowance Reductions System (CARS), który będzie neutralny dla 
całego przemysłu produkcji samochodów pod względem kosztów, a jednocześnie będzie 
wynagradzał przedsiębiorstwa, które produkują samochody o poziomie emisji CO2 
niższym od krzywej granicznej, a karał te, które produkują samochody o wyższym 
poziomie emisji;

13. oczekuje, że za pośrednictwem systemu CARS producenci i importerzy będą musieli 
ponosić kary finansowe proporcjonalne do przekroczeń dopuszczalnych limitów emisji 
przypadających na samochód oraz że kary te będą wyrównywane poprzez bonifikaty 
przyznawane za nowo zarejestrowane samochody tego samego producenta, których 
poziom emisji sytuuje się poniżej krzywej wartości granicznych;

14. uważa, że wymiar kar powinien opierać się na kosztach wprowadzenia środków 
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technologicznych niezbędnych do obniżenia średniego poziomu emisji wszystkich 
samochodów i sprowadzenia go do docelowego wymaganego poziomu;

15. proponuje utworzenie organu regulacyjnego na poziomie UE, który zarządzałby 
systemem CARS i któremu przekazywane by były dane dotyczące rejestracji 
samochodów, które udostępniane są również wszystkim państwom członkowskim oraz 
proponuje, aby organ te ogłaszał corocznie bilans wykazany przez wszystkich 
producentów i importerów, wraz z nałożonymi na nich karami i dokonanymi zapłatami;   

16. zaleca, by producenci i importerzy byli w stanie określić, czy chcą, by uznany podmiot 
handlowy był przedsiębiorstwem, czy składał się z różnych filii lub jednostek 
bezpośrednio odpowiedzialnych za produkcję pojazdów, o których mowa;

17. sugeruje, by w pierwszym roku funkcjonowania system CARS ograniczył się do operacji 
polegających na gromadzeniu danych, przekazywaniu zaświadczeń oraz publikowaniu 
bilansów, a także że system finansowy powinien wejść w życie dopiero z dniem 
1 stycznia 2012 r.;  

Ulepszenie testowania i kontrola danych

18. popiera przegląd procedur testowania w celu lepszego odtwarzania rzeczywistych 
warunków drogowych,  a także wzywa do zmiany europejskiego cyklu jazdy, tak aby 
uwzględniał on ewolucję technologiczną, jak np. poprzez instalowanie sześciu biegów;

19. wzywa Komisję do wprowadzenia nowych pomiarów i standardów, które celem 
zmniejszenia emisji CO2 umożliwią przypisanie określonej wartości przydatnym 
udoskonaleniom, takim jak sygnalizator zmiany biegów, wysoko wydajna klimatyzacja, 
opony o niskim wskaźniku oporu toczenia oraz ulepszone smary samochodowe, których 
wykorzystanie będzie uzależnione od indywidualnego zachowania kierowcy;

20. wzywa Radę do przeprowadzenia przeglądu procedur testowania w celu określenia, czy 
respektowane są normy produkcji oraz zapewnienia, że nie ma zróżnicowania w 
podejściu przyjmowanym przez organy certyfikujące w różnych państwach 
członkowskich; 

Specyfikacje pojazdu

21. podkreśla priorytetowe znaczenie podjęcia pilnych kwestii związanych z 
bezpieczeństwem energetycznym, a także potrzebą zmniejszenia zależności Europy od 
importowanych paliw, zmniejszenia emisji CO2 bez powodowania wzrostu cen nowych 
samochodów oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach; 

22. w związku z tym nalega, by z dniem 31 grudnia 2012 r., za wyjątkiem licencjonowanych 
pojazdów policyjnych,  służb pogotowia lub wojskowych, nie dopuszczano do obrotu na 
rynku UE żadnego nowego modelu samochodu, którego silnik został skonstruowany tak, 
aby samochód mógł osiągać prędkość ponad 162 km/godzinę (101 mph), czyli 
przekraczającą o 25% najwyższą dopuszczalną prędkość obowiązującą w większości 
państw członkowskich; 

Reklama i oznakowanie
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23. zaleca, by określone zostały minimalne wiążące wymogi w zakresie zamieszczania w 
reklamach nowych samochodów informacji dotyczących zużycia paliwa i emisji CO2 we 
wszystkich drukowanych materiałach promocyjnych i salonach samochodowych oraz 
uważa, że format A-G wykorzystywany w porównywaniu efektywności energetycznej 
niektórych produktów elektrycznych jest właściwym modelem do prezentacji tych 
informacji;

24. sugeruje, że przepisy wymagające umieszczania na opakowaniach papierosów 
ostrzeżenia dotyczącego zagrożenia dla zdrowia są dobrym przykładem w tym względzie 
i proponuje, by co najmniej 20% przestrzeni przeznaczonej na promocję nowych 
samochodów poprzez reklamę, drukowane materiały promocyjne lub informacje 
umieszczane w punktach sprzedaży w salonach samochodowych poświęcone było 
dostarczaniu informacji na temat zużycia paliwa i emisji CO2, zaprezentowanych w 
odpowiednim formacie;

Promowanie popytu

25. uznaje znaczną rolę, jaką mogą odegrać państwa członkowskie poprzez stymulowanie 
popytu na samochody o mniejszym poziomie emisji oraz wzywa do przygotowania 
krajowych programów działania wskazujących środki, które mają zostać w tym 
względzie podjęte;

26. popiera zwłaszcza odwoływanie się do środków podatkowych i zachęca państwa 
członkowskie do wprowadzenia zarówno podatków od zakupu, jak i podatków 
drogowych od pojazdów przekraczających powyżej wskazany średni poziom emisji; 

Środki uzupełniające

27. wyraża przekonanie, że środki, które mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, 
ale których nie można związać z wielkościami bezwzględnymi, powinny być traktowane 
jako czysto uzupełniające i nie należy ich włączać do obecnie proponowanych przepisów; 

28. wyraża obawę, że zwiększenie użycia biopaliw może doprowadzić do wzrostu cen 
żywności w przypadku osób o niskich płacach i przyśpieszyć destrukcję tropikalnych 
lasów deszczowych oraz wzywa do przeprowadzenia w trybie pilnym przeglądu polityki 
w zakresie biopaliw, tak aby uwzględnić wszelkie aspekty środowiskowe i społeczne;

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Około 19% emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej pochodzi z samochodów osobowych 
i lekkich pojazdów dostawczych, przy czym wielkości bezwzględne stale rosną pomimo tego, 
że w 2004 r. w ciągu dziesięciu lat możliwe było doprowadzenie do zmniejszenia o 12,4% 
emisji pochodzących z nowych samochodów.    

Przyczyną zwiększenia emisji jest głównie rosnąca liczba samochodów oraz przeciążenia, 
jakie są przez to wywoływane, (liczba rejestracji w UE-25 wzrosła w latach 1990-2003 
o 36%, z 156 do 212 mln), a także zwiększenie mocy samochodów, które w ciągu dziesięciu
lat w 2004 r. wyniosło średnio 28%, znacznie przekraczając 15% wzrost ich masy, przy czym 
żaden z rządów nie podniósł limitów prędkości drogowej.

Ewidentnie nie pomaga to UE w osiągnięciu obranych przez nią celów w zakresie 
zmniejszenia do 2020 r. emisji CO2 o 20% w stosunku do poziomów emisji z 1990 r., nie 
wspominając o celu zmniejszenia ich o 30% w przypadku zawarcia międzynarodowego 
porozumienia.

Kwestie emisji CO2 i zużycia paliwa są nierozerwalne. Transport drogowy pochłania 60% 
całości ropy zużywanej w UE, przy czym nieefektywne zużycie paliwa przez samochody nie 
tylko skutkuje niepożądanymi wysokimi emisjami, ale również zwiększa zagrożenie 
bezpieczeństwa energetycznego Europy, przyczynia się do wyczerpania światowych rezerw 
ropy naftowej, a dla kierowców oznacza wysokie koszty eksploatacji.

W 1999 r. przemysł samochodowy zobowiązał się dobrowolnie do zmniejszenia średnich 
emisji pochodzących z nowych samochodów wyprodukowanych w Europie do maksymalnie 
140g CO2/km do 2008 r. Mimo że 25% producentów jest na drodze do osiągnięcia tego celu 
ogólna sytuacja nie jest jednak zachwycająca. Średni poziom emisji pochodzących z nowych 
samochodów sprzedanych na rynku UE-25 wyniósł w 2004 r. 162g CO2/km i jest mało 
prawdopodobne, by do końca 2008 r. uległ zmniejszeniu do poniżej 150g CO2/km.

Dopiero w styczniu 2007 r. Komisja zgodziła się co do zasady wprowadzenia wiążących 
przepisów i zaproponowała zobowiązanie producentów do osiągnięcia, za pomocą 
technicznych środków, zmniejszenia emisji do 130g CO2/km do 2012 r., przy 
zróżnicowanych środkach uzupełniających wprowadzanych w celu zagwarantowania, że do 
tego czasu emisje ogółem nie będą przekraczać 120g CO2/km.

Osiągnięcie wyznaczonego celu do 2012 r. jest jednak nierealne. Termin ten jest 
odzwierciedleniem różnych decyzji politycznych, które niedawno zostały jednogłośnie 
przyjęte przez Radę w czerwcu ubiegłego roku, które w małym stopniu uwzględniają realną 
sytuację. Komisja usiłowała zmniejszyć przepaść pomiędzy życzeniami i rzeczywistością 
poprzez propozycję, zgodnie z którą cel 120g CO2/km powinien zostać osiągnięty przy 
pomocy szeregu „uzupełniających środków”, takich jak wykorzystanie biopaliw, które obok 
udoskonaleń technologicznych mogłyby również być wzięte pod uwagę, nawet jeżeli ich 
stosowanie może być uzależnione od takich czynników, jak postępowanie kierowcy i 
dostępność alternatywnych paliw. 

Sprawozdawca uważa, że producenci samochodów powinni dysponować całkowitą 
pewnością, co do wymogów dotyczących technicznych norm, do których muszą się 
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dostosować, a jeżeli istnieje potencjał do wprowadzenia i włączenia niektórych wartości 
dotyczących zmniejszenia emisji CO2, które mogą zostać osiągnięte poprzez zastosowanie 
udoskonalonych opon, smarów lub klimatyzacji, inne środki znajdujące się poza 
bezpośrednią kontrolą producentów powinny być traktowane jako dodatkowe i nie powinny 
być przedmiotem niniejszych przepisów.

Sprawozdawca uważa, że najbardziej rentownym środkiem służącym osiągnięciu tego 
samego celu jest ustalenie bardziej ambitnych celów w zakresie zmniejszenia emisji, przy 
jednoczesnym pozostawieniu przemysłowi samochodowemu dłuższego okresu na 
dostosowanie się do wiążących wymogów.

Obecnie możliwe jest znaczne zmniejszenie emisji poprzez udoskonalenia techniczne i 
projektowe. Już dziś ponad milion samochodów sprzedawanych rocznie w UE emituje mniej 
niż 120g CO2/km, a niektóre dostępne na rynku wysokiej klasy pojazdy hybrydowe 
wytwarzają o 25% emisji mniej (60g CO2/km) niż pojazdy będące handlową konkurencją i 
osiągające podobne ceny. Według przewodniczącego Stowarzyszenia Europejskich 
Producentów Pojazdów Samochodowych (ACEA), przemysł samochodowy w ostatniej 
dekadzie wprowadził około pięćdziesiąt technologii redukcji emisji CO2, chociaż ich 
stosowanie nie jest jeszcze tak powszechne jak możnaby sobie tego życzyć.  

Do zmniejszenia emisji można doprowadzić poprzez stosowanie alternatywnych paliw i 
układów napędowych, ale również poprzez szersze wykorzystanie silników hybrydowych, 
udoskonalonych silników benzynowych i szersze wykorzystanie silników Diesla, a także 
poprzez zmniejszenie rozmiarów silników wyposażonych w turbokompresory oraz przez 
dalszy rozwój mechanizmów napędowych, zmniejszenie masy pojazdów za pośrednictwem 
szerszego wykorzystania aluminium, instalowanie systemu stop-start, wzmocnienie skrzyni 
biegów, udoskonalenie aerodynamiki sylwetki, wykorzystanie smarów i łożysk kulkowych 
zmniejszających tarcie, wyposażenie w bardziej efektywne systemy klimatyzacji oraz 
wykorzystanie opon o niskiej wartości oporu toczenia.

Dla producentów i importerów znacznie przekraczających średni poziom emisji nie ma 
możliwości uniknięcia konieczności ponoszenia jakiejś formy finansowych konsekwencji, 
która będzie zniechęcać ich do utrzymania tego stanu rzeczy. Podobnie korzystnym 
rozwiązaniem będzie forma wynagradzania producentów samochodów o niskim poziomie 
emisji, którzy często mają bardzo wąski margines zysku.  

Sprawozdawca proponuje utworzenie nowego mechanizmu rynkowego, Carbon Allowance 
Reduction System (CARS), który będzie uwzględniał istnienie różnych segmentów rynku 
samochodowego, a jednocześnie będzie wymagał płatności od przedsiębiorców i importerów 
za ogólny wymiar przekroczenia wyznaczonych wiążących celów w zakresie emisji, a z 
drugiej strony będzie udzielał płatności tym, których poziom emisji jest niższy niż wymagane 
limity. 

Sprawozdawca proponuje powołanie nowego organu regulacyjnego, który zarządzać będzie 
systemem.

Mimo że mechanizm rynkowy ma być neutralny dla całego przemysłu samochodowego pod 
względem kosztów, doprowadzenie do zmniejszenia emisji początkowo spowoduje wzrost 
kosztów ponoszonych przez producentów. Innowacje i udoskonalenia mają swoja cenę, co do 
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której szacuje się, że wpłynie ona na wzrost kosztu samochodów od 100-150 euro na każdy 
gram CO2/km obniżenia emisji. Wydatki będą mniejsze, jeżeli producenci dysponować będą 
wystarczająco długim okresem na planowanie, dokonanie zmian projektowych i 
zgromadzenie oszczędności pochodzących ze zwiększenia wydajności, wypływającej z 
korzyści skali, która zostanie osiągnięta wówczas, kiedy nowa technologia wejdzie do 
masowej produkcji.

Na szczęście producentom samochodów udało się od 1996 r. obniżyć o 9% średnią cenę 
nowych pojazdów sprzedawanych w Unii Europejskiej, mimo nałożenia bardziej 
rygorystycznych wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Biorąc pod 
uwagę bezpośrednią oszczędność wynikającą z mniejszego zużycia paliwa, początkowy 
większy wydatek ponoszony przez nabywców samochodów zostanie im prawdopodobnie w 
znacznej mierze szybko zrekompensowany. 

Europejscy producenci samochodów często wysuwają argument, że dostosowanie się do tych 
przepisów sprawi, iż znajdą się oni w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji. Ten 
argument jest trudny do obronienia. W Unii Europejskiej nabywanych jest rocznie więcej 
nowych samochodów niż w jakimkolwiek innym światowym bloku handlowym, a zasady 
jednolitego rynku UE wymagają zarówno od wewnętrznych producentów, jak i od 
importerów spełniania tych samych norm. UE raczej unika wywoływania słabości 
konkurencyjnej i zapewnia nie tylko jednakowe reguły gry, ale również wysoki stopień 
ochrony wewnętrznych producentów będących w trakcie rozwijania produkcji samochodów o 
niskim poziomie emisji, co powinno pomóc im w zdobyciu nowych rynków poza UE.

Producenci utrzymują również, że produkcja nowych samochodów o coraz większej mocy 
jest jedynie odpowiedzią na popyt. Jest w tym twierdzeniu trochę prawdy, jednakże prawdą 
jest również, że producenci kształtują popyt. Badania przeprowadzone przez europejskie 
organizacje konsumentów ujawniły, że w reklamach nowych samochodów jest obecna 
tendencja do eksponowania samochodów o dużej mocy, małej oszczędności zużycia paliwa, 
wysokich emisjach CO2, które to samochody reprezentują najbardziej rentowny sektor 
przemysłu samochodowego, przy czym mało miejsca poświęca się promocji małego zużycia 
paliwa, lub aspektom związanym z niskim poziomem emisji nowych samochodów.  

Nowe wymogi w zakresie reklamy i oznakowania są konieczne dla przeniesienia akcentów w 
tych kwestiach, a popyt na samochody o niskim poziomie emisji byłby silnie stymulowany, 
gdyby państwa członkowskie wprowadziły finansowe zachęty i nałożyły wyższe podatki od 
zakupu i podatki drogowe na pojazdy o wysokim poziomie emisji.

Sprawozdawca chciałby poczynić końcową uwagę. Celem Unii Europejskiej jest nie tylko 
zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów, ale także zapewnienie sobie 
bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli UE nie dopuszcza do wprowadzania do obrotu 
pojazdów, które nie spełniają norm bezpieczeństwa, dlaczego zezwala zatem na sprzedaż 
pojazdów o zbyt wysokim poziomie zużyciu paliwa, które zostały zaprojektowane tak, aby 
mogły łamać przepisy drogowe w zakresie ograniczenia prędkości, które zostały 
wprowadzone celem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach?



PR\670834PL.doc 11/11 PE 390.556v01-00

PL

Sprawozdawca jest zdania, że jest to przejawem niepoczytalności politycznej i 
środowiskowej. W sprawozdaniu zaproponowano, by nowym samochodom nie przyznawano 
zatwierdzenia typu, jeżeli mogą one osiągać prędkość przewyższającą o 25%  maksymalną 
prędkość dozwoloną w większości państw europejskich. Dzięki temu możnaby doprowadzić 
nie tylko do zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia emisji, ale także obniżyć cenę 
wysokiej klasy samochodów poprzez zagwarantowanie, że nie będą już wyposażone w 
silniki, które umożliwiają im osiąganie niedorzecznych prędkości.

Możliwe, że poprzez wprowadzanie do obrotu tych najwyższej klasy samochodów niektórzy 
producenci w sposób ukryty zachęcają kierowców do łamania przepisów ograniczenia 
prędkości. Wyjaśnienia stanowiska w tej sprawie należałoby oczekiwać od nich samych. 


