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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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w 
transporcie drogowym
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0817),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0008/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisji Transportu i Turystyki (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

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

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Europejska polityka 
energetyczna” zaproponowano 
zobowiązanie do osiągnięcia do 2020 r. co 
najmniej 20% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do poziomu z 
1990 r. Zaproponowano wiążące cele 
polegające na dalszej poprawie 
efektywności energetycznej o 20%, 
osiągnięciu 20% udziału energii 

(4) W komunikacie Komisji 
zatytułowanym „Europejska polityka 
energetyczna” zaproponowano 
zobowiązanie do osiągnięcia do 2020 r. co 
najmniej 20% redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do poziomu z 
1990 r. Zaproponowano wiążące cele 
polegające na dalszej poprawie 
efektywności energetycznej o 20%, 
osiągnięciu 20% udziału energii 
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odnawialnej w łącznym zużyciu energii w 
UE i przynajmniej 10% udziału biopaliw w 
rynku paliw silnikowych we Wspólnocie 
do 2020 r., tak by podnieść bezpieczeństwo 
dostaw energii poprzez zróżnicowanie 
stosowanych paliw.

odnawialnej w łącznym zużyciu energii w 
UE i przynajmniej 10% udziału 
wyprodukowanych zrównoważonymi 
metodami i certyfikowanych biopaliw w 
rynku paliw silnikowych we Wspólnocie 
do 2020 r., tak by podnieść bezpieczeństwo 
dostaw energii poprzez zróżnicowanie 
stosowanych paliw.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Szersze stosowanie niektórych 
technologii, takich jak pojazdy napędzane 
wodorem, LPG (skroplony gaz 
ropopochodny) lub CNG (sprężony gaz 
ziemny), może pociągać za sobą wysokie 
początkowe koszty inwestycyjne związane 
między innymi z infrastrukturą, dlatego 
Komisja powinna rozważyć metody 
wprowadzenia i utrzymania przejrzystych i 
niedyskryminujących przepisów 
dotyczących udzielania pomocy publicznej 
na szczeblu krajowym i wspólnotowym z 
korzyścią dla środowiska.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z przygotowaną przez 
Komisję oceną skutków, 50% nabytych 
pojazdów będzie odpowiadać optymalnej 
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alternatywnej ofercie rynkowej pod kątem 
całkowitego kosztu cyklu użytkowania z 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
kiedy dyrektywa wejdzie w życie. 

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wiele miast, które chcą być 
postrzegane jako wrażliwe na kwestie 
ochrony środowiska, powinno otrzymać 
zachęty w tym kierunku i możliwości 
kreowania wizerunku dzięki przejrzystemu 
i regularnemu udostępnianiu w Internecie 
informacji, obliczeń, decyzji i punktów 
odniesienia dotyczących zamówień 
publicznych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. 

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i cel

W celu promocji ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów niniejsza
dyrektywa wymaga włączenia kosztów 
operacyjnych zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisji CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteriów udzielenia 
zamówień publicznych na pojazdy w 
transporcie drogowym przez instytucje lub 

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
promowanie i ukierunkowanie rynku na 
przyjazne środowisku i wydajne 
energetycznie pojazdy dzięki 
wykorzystaniu zamówień publicznych 
opartych na uwzględnieniu faktycznych 
operacyjnych kosztów cyklu użytkowania, 
w tym kosztów środowiskowych, jako 
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podmioty zamawiające w rozumieniu 
dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE lub 
jako kryteria zakupu takich pojazdów przez 
podmioty gospodarcze na podstawie 
koncesji, zezwolenia lub autoryzacji 
organu publicznego.

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

Celem niniejszej dyrektywy jest 
zagwarantowanie pewnego popytu na 
ekologicznie czyste i energooszczędne 
pojazdy, który będzie wystarczająco 
solidny, aby zachęcić producentów i 
przemysł do inwestowania i dalszego 
udoskonalania pojazdów o niskim zużyciu 
energii, niskiej emisji CO2 i 
zanieczyszczeń.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2010 r.
wszystkie zamówienia publiczne na 
pojazdy w transporcie drogowym 
udzielane przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w znaczeniu dyrektyw 
2004/17/WE i 2004/18/WE włączały 
koszty operacyjne zużycia energii podczas 
cyklu użytkowania oraz emisje CO2 i 
zanieczyszczeń jako kryteria udzielenia 
zamówień publicznych, zgodnie z 
metodyką określoną w art. 3.
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Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
nie później niż od dnia 1 stycznia 2010 r.
wszystkie zakupy pojazdów w celu 
świadczenia publicznych usług transportu 
pasażerskiego na podstawie koncesji, 
zezwolenia lub autoryzacji organu 
publicznego włączały koszty operacyjne 
zużycia energii podczas cyklu użytkowania 
oraz emisje CO2 i zanieczyszczeń jako 
kryteria zgodnie z metodyką określoną w 
art. 3.

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Lokalne, regionalne i krajowe organy, 
które nabywają ekologicznie czyste i 
energooszczędne pojazdy za co najmniej 
50% swych rocznych środków na zakup 
pojazdów, mogą posługiwać się etykietą 
„ekologicznie czysty i energooszczędny 
transport drogowy na obszarach 
miejskich”. Komisja ustanawia jednolity 
wzór takiej etykiety.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 - ustęp 1 - litera a - tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zużycie paliwa na kilometr przez pojazdy 
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu 
powinno zostać przekształcone na zużycie 
energii na kilometr zgodnie ze 
współczynnikami przeliczeniowymi 
zawartymi w tabeli 1 w załączniku w celu 
ustalenia wartości energetycznej 
poszczególnych paliw;

- zużycie paliwa na kilometr przez pojazdy 
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu 
powinno być obliczane w jednostkach 
zużycia energii na kilometr, czy to 
podawane bezpośrednio, jak to jest w 
przypadku samochodów elektrycznych, 
czy też nie. Tam, gdzie zużycie paliwa jest 
podawane w innych jednostkach, powinno 
zostać przekształcone na zużycie energii na 
kilometr zgodnie ze współczynnikami 
przeliczeniowymi zawartymi w tabeli 1 w 
załączniku w celu ustalenia wartości 
energetycznej poszczególnych paliw;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Jawność

W celu pobudzenia publicznej debaty i 
politycznej refleksji nad kosztami cyklu 
użytkowania związanymi z zamówieniami 
publicznymi i z zastrzeżeniem dla 
wymogów określonych w dyrektywach 
2004/17/WE i 2004/18/WE, państwa 
członkowskie zapewniają, że wszystkie 
podmioty, o których mowa w art. 2, 
upubliczniają w Internecie informacje o 
kosztach energetycznych i 
środowiskowych, o których mowa w art. 3, 
w odniesieniu do każdej otrzymanej 
oferty.
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Aby jeszcze bardziej pobudzić publiczną 
debatę polityczną, Komisja ustanawia 
tablicę wyników opartą na 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 6, 
dostępną w Internecie, na której 
stosunkowo podobne miasta i regiony 
mogą zostać ocenione i porównane pod 
kątem przyjaznych dla środowiska 
zamówień.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co dwa lata począwszy od daty, o której 
mowa w art. 8, Komisja przygotowuje 
sprawozdanie na temat stosowania 
dyrektywy i działań podejmowanych przez 
poszczególne państwa członkowskie w 
celu promowania zamówień publicznych 
na ekologicznie czyste i energooszczędne 
pojazdy w transporcie drogowym.

1. Co roku, począwszy od daty, o której 
mowa w art. 8, państwa członkowskie 
gromadzą, na dany rok kalendarzowy,
statystyki dotyczące liczby pojazdów 
nabytych przez podmioty wymienione w 
art. 2, podzielone na cztery następujące 
kategorie:

- samochody osobowe,
- lekkie pojazdy dostawcze,
- autobusy i autokary, oraz
- inne pojazdy ciężarowe.
Co roku państwa członkowskie przekazują 
te informacje Komisji, nie później niż do 
30 października, wraz z oceną tego w jaki 
sposób kryteria, o których mowa w art. 3, 
wpłynęły na rynek.

2. W sprawozdaniu Komisja dokona oceny 
skutków niniejszej dyrektywy i potrzeby 
dalszych działań, w tym w stosownych 
przypadkach przedstawi ich propozycje.

2. Nie później niż trzy lata od daty, o 
której mowa w art. 8, a następnie co dwa 
lata, Komisja przygotowuje sprawozdanie 
na temat stosowania dyrektywy, a ponadto 
dane, o których mowa w ust. 1, i na temat 
d z i a ł a ń  podejmowanych przez 
poszczególne państwa członkowskie w 
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celu promowania zamówień publicznych 
na ekologicznie czyste i energooszczędne 
pojazdy w transporcie drogowym. W 
sprawozdaniu Komisja dokona oceny 
skutków niniejszej dyrektywy
uwzględniając wskaźniki ilościowe do 
oceny korzyści dla środowiska, 
sprawozdania państw członkowskich i 
potrzeby dalszych działań, w tym w 
stosownych przypadkach przedstawi ich 
propozycje. 

Komisja zestawia nominalną i względną 
liczbę nabytych pojazdów odpowiadającą 
optymalnej alternatywnej ofercie 
rynkowej pod kątem całkowitego kosztu 
cyklu użytkowania z uwzględnieniem 
kosztów zewnętrznych, w ramach czterech 
kategorii, o których mowa w ust. 1, z 
całością rynku tych pojazdów i ocenia, w 
jaki sposób kryteria z art. 3 wpłynęły na 
rynek.
2a. Komisja ocenia zwłaszcza czy 
oczekiwane 50% nabywanych pojazdów, 
odpowiadające optymalnej alternatywnej 
ofercie rynkowej pod kątem całkowitego 
kosztu cyklu użytkowania, z 
uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 
zostało osiągnięte do 2012 r. Jeśli tak się 
nie stało, nie później niż do 2014 r. 
przedstawiony zostanie wniosek mający 
na celu zwiększenie udziału czystych i 
energooszczędnych pojazdów i 
zapewnienie oczekiwanego i pożądanego 
efektu na rynku i dla środowiska, w razie
potrzeby poprzez włączenie 
obowiązkowych kryteriów selekcji.

Or. en
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UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek uwzględnia poprzednie zalecenia Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego 

Obecny wniosek zastępuje poprzedni (COM(2005) 634 wersja ostateczna) i w kluczowych 
obszarach – w wyniku konsultacji w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego – uwzględnia 
kilka praktycznych zaleceń sprawozdawcy i innych posłów. 

Niektóre z najważniejszych aspektów:
 wszystkie pojazdy są objęte dyrektywą,
 uwzględnia się emisje CO2,
 model stosuje neutralne i elastyczne podejście pod względem technologii (zamiast 

statycznych standardów),
 zamówienia publiczne pozostają instrumentem promowania przyjaznych dla 

środowiska pojazdów,
 szczegółowe lokalne opinie mogą zostać uwzględnione, co zapewni poszanowanie 

zasady pomocniczości. 

Obliczanie kosztów cyklu użytkowania

Dyrektywa wymaga, aby wszyscy organizatorzy zamówień publicznych – lub podmioty 
działające w imieniu lub z upoważnienia sektora publicznego – wyliczali nie tylko cenę 
zakupu, ale także koszty cyklu użytkowania pod kątem zużycia paliwa, emisji CO2 i 
zanieczyszczeń powietrza oraz stosowali je jako kryteria podczas zakupu.

Zamówienia publiczne jako katalizator rynku

Sprawozdawca zdecydowanie popiera pomysł wykorzystywania zamówień publicznych jako 
katalizatora zmian na rynku w kierunku przyjaznych środowisku pojazdów i w związku z tym 
przystosował art. 1, podkreślając ten aspekt jako ważny cel dyrektywy.

Na szczeblu europejskim zamówienia publiczne stanowią bardzo ważną część rynku, a 
przyjęcie przez władze publiczne wiodącej roli dzięki wyliczaniu i stosowaniu „kosztów 
cyklu użytkowania” jako podstawy dla zamówień skłoni branżę motoryzacyjną do rozwijania 
i inwestowania w przyjazne środowisku pojazdy o niższej emisji CO2 i zanieczyszczeń.

Jawność i debata publiczna
Jeżeli lokalne decyzje dotyczące zamawiania pojazdów będą motywowane ochroną 
środowiska, istotne jest, aby organizacje pozarządowe, obywatele i lokalni politycy mieli 
dostęp do informacji o takich zamówieniach.

Sprawozdawca wprowadził w związku z tym poprawki do dyrektywy w kilku obszarach z 
myślą o zwiększeniu jawności i publicznego dostępu do informacji oraz aby poprawić zakres 
porównawczy. 

Poprawki te sprowadzają się do następujących kwestii:
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 lokalne władze umieszczają w Internecie wszelkie informacje dotyczące kosztów 
cyklu użytkowania w powiązaniu z decyzjami dotyczącymi zamówień,

 ustanowienie przez Komisję tablicy wyników umożliwiającej porównanie, w jakim 
stopniu lokalne władze dokonują zakupu przyjaznych środowisku pojazdów,

 wprowadzenie „etykiety przyjaznych dla środowiska zamówień”, która może być 
stosowana przez władze lokalne i regionalne, które wprowadzają zamówienia 
przyjaznych dla środowiska pojazdów.  

Przegląd i ocena skutków dyrektywy

Należy ocenić, do jakiego stopnia dyrektywa w swym obecnym kształcie przynosi pożądane 
skutki. Sprawozdawca zaproponował w związku z tym kilka poprawek mających zapewnić 
szczegółowe badanie następstw i ocenę wpływu na rynek i środowisko.

Komisja ma w związku z tym przedstawić:

 co dwa lata sprawozdanie w sprawie wdrożenia i wpływu dyrektywy na rynek różnych 
kategorii pojazdów i na środowisko, 

 ocenę do jakiego stopnia pożądany i oczekiwany wpływ 50% zamówień publicznych 
zostanie osiągnięty do 2012 r., a jeśli tak się nie stanie, ocenę jak dyrektywa może 
zostać poprawiona, aby osiągnąć ten cel.

Wdrożenie

Sprawozdawca uważa, że powinno być możliwe wprowadzenie i stosowanie wymaganej 
metody obliczania kosztów cyklu użytkowania już od 2010 r. i w związku z tym proponuje 
wyznaczenie wcześniejszej daty, tak aby skutki środowiskowe i rynkowe mogły się jak 
najszybciej urzeczywistnić. 
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