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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 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach 
zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 
pochodzących z samochodów dostawczych
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0856),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0022/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, jak również Komisji 
Prawnej(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 swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

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 

(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 
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i powstaje więcej wysokiej jakości miejsc 
pracy.

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.

Or. it

Uzasadnienie
Jest świadom znaczenia takich środków i nawołuje Komisję do ich uwzględnienia w 
przeglądzie procedur badawczych.

Poprawka 2

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 
wykorzystywane do zwiększenia wsparcia 
działalności badawczej i innowacji w 
zakresie obniżenia emisji CO2  w sektorze 
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motoryzacyjnym.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, by omawiane środki finansowe zostały przeznaczone na działalność badawczą i 
innowacyjną w sektorze motoryzacyjnym. 

Poprawka 3

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 cel 
osiągnięcia średniego poziomu emisji nie 
przekraczających 95 g CO2/km począwszy 
od 1 stycznia 2020 r. 
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Or. it

Uzasadnienie

Przemysł motoryzacyjny musi dostosować się do ogólnych celów w zakresie obniżenia emisji 
CO2.  Proponuje się, by średni poziom emisji począwszy od 2020 r. nie przekraczał 95 g 
CO2/km, zgodnie z propozycją Parlamentu zawartą w rezolucji w sprawie strategii 
wspólnotowej na rzecz obniżenia emisji CO2 przyjętej dnia 24 października 2007 r.

Poprawka 4

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

Or. it

Uzasadnienie

Skreślenie zapisu o masie odniesienia z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia 
pozwoli zapobiec wyłączeniu z tego zakresu bardzo ciężkich pojazdów.
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Poprawka 5

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 
lub, w przypadku producenta, któremu 
przyznano odstępstwo na mocy art. 9, 
zgodnie z takim odstępstwem.

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.

Or. it

Uzasadnienie

Docelowe indywidualne poziomy emisji zostaną ustalone przez Komisję do czasu przeglądu 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 6

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 zwiększenia 
działalności badawczej na rzecz innowacji 
technicznych w zakresie obniżenia emisji 
CO2  przez pojazdy oraz opracowania 
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samochodów nie wydzielających CO2.  

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, by omawiane środki finansowe zostały przeznaczone na działalność badawczą i 
innowacyjną. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) średnią masę dla wszystkich nowych 
samochodów osobowych we Wspólnocie w 
poprzednim roku kalendarzowym.

Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się, by publikować także średnią masę dla wszystkich samochodów osobowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 30 czerwca 2016 r., a 
następnie co trzy lata do dnia 30 czerwca, 
Komisja wprowadza zmiany do załącznika 
I, podając średnią wartość M0  stanowiącą  
średnią masę nowych samochodów 
osobowych w ostatnich trzech latach 
kalendarzowych, dla których 
opublikowano średnią masę, zgodnie z art. 
8 ust. 1 lit. da). Zmiana ta nabiera mocy 
od dnia 1 stycznia następnego roku.
Zmianę tę, mającą na celu zmianę innych 
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niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka umożliwia Komisji zmianę załącznika I co trzy lata, w ramach procedury 
komitetowej, na podstawie zmian średniej masy wszystkich nowych samochodów 
pasażerskich.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja
przedstawi wniosek dotyczący 
rozporządzenia ustanawiającego średni 
poziom emisji nie mogący w żadnym 
przypadku przekraczać 95 g., który nowe 
samochody muszą osiągnąć do dnia 1 
stycznia 2020 r.
Wniosek ten zostanie poprzedzony ogólną 
oceną oddziaływania na przemysł 
motoryzacyjny i wszelkie powiązane 
branże połączoną z dokładną analizą 
kosztów i korzyści uwzględniającą rozwój 
innowacji technicznych w zakresie 
obniżania emisji CO2 . Przy ustanawianiu 
średniego poziomu emisji Komisja bierze 
pod uwagę stan bieżący w dziedzinie 
międzynarodowych umów związanych z 
okresem po roku 2012.
Komisja rozważy również możliwość 
rezygnacji z obecnego rozróżnienia 
między poszczególnymi środkami 
przyczyniającymi się do osiągnięcia 
indywidualnych celów obniżenia emisji, a 
w szczególności środków dotyczących 
pojazdów silnikowych oraz innych  
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środków uzupełniających.

Or. it

Uzasadnienie

Komisja ustanowi średni poziom emisji podczas przeglądu tego rozporządzenia. Poziom ten, 
który nie może w żadnym przypadku przekroczyć 95 g/km, zostanie ustanowiony z 
uwzględnieniem rozwoju innowacji technicznych oraz wyników negocjacji 
międzynarodowych. Sprawozdawca ma nadzieję, że po roku 2020 Komisja odstąpi od 
obecnego podziału między środkami dodatkowymi a usprawnieniami dla pojazdów 
silnikowych.

Poprawka 10

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. informacje w 
sprawie indywidualnych poziomów emisji 
CO2  dla samochodów osobowych 
przedstawiane konsumentom są 
regulowane dyrektywą 1999/94/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Przedstawianie informacji konsumentom jest najlepiej uregulowane w ramach dyrektywy 
1999/94/WE.
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UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia, które ustanawia wymogi w zakresie docelowych 
poziomów emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych, stanowi część ambitniejszej 
strategii, w ramach której UE zobowiązała się zdecydowanie i jednostronnie do obniżenia 
poziomu emisji o przynajmniej 20% do 2020 r.

Sektor transportu drogowego jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów 
cieplarnianych w UE, odpowiedzialnym za 12% wszystkich emisji dwutlenku węgla, a co 
ważniejsze, jest to sektor, w którym poziom emisji nadal wzrasta. Znaczny postęp dokonany 
dzięki technologii motoryzacyjnej nie był wystarczający, by zneutralizować skutki wzrostu 
natężenia ruchu drogowego oraz wielkości samochodów.

Okoliczności, jakie doprowadziły do opracowania tego rozporządzenia są dobrze znane. 
W1998 r. dobrowolne porozumienie między Komisją i przemysłem motoryzacyjnym 
przyczyniło się do obniżenia emisji CO2  o 13.5% w stosunku do roku 1995, nawet jeśli było 
postrzegane jako niewystarczające do osiągnięcia pożądanych wyników. W lutym 2007 r. 
Komisja zaproponowała przyjęcie zintegrowanego podejścia koncentrującego się na dwóch 
elementach: obniżeniu emisji dzięki poprawie technologii stosowanej w produkcji silników, 
by osiągnąć średni poziom emisji w wysokości 130g CO2/km dla nowych samochodów, oraz 
obniżeniu tego poziomu o kolejne 10g CO2/ km do roku 2012 poprzez dalsze ulepszenia 
technologiczne i zwiększenie wykorzystania biopaliw. W październiku 2007 r. Parlament 
przyjął rezolucję, w której wyraził ogólne zadowolenie ze zintegrowanego podejścia, ale 
opowiedział się za ambitniejszymi długofalowymi celami: obniżenia emisji do125g CO2/km 
oraz długoterminowym celem, który przyniósłby obniżenie emisji do 95g CO2/km w roku 
2020 oraz, być może, do 70g CO2/km do roku 2025.

Wniosek dotyczący rozporządzenia jest zgodny z kierunkiem i celami wyznaczonymi w 
poprzednim Komunikacie, zwłaszcza w odniesieniu do celów, ram czasowych i przyjęcia 
zintegrowanego podejścia. Zawiera on również przydział indywidualnych celów 
poszczególnym producentom na podstawie parametru użyteczności, jakim jest masa. We 
wniosku zawarty został system kar za nieosiągnięcie wyznaczonych celów, obliczanych w 
oparciu o kwotę podstawową, które mają wzrastać począwszy od 2012 r.  Rozważa się  
możliwość wprowadzenia systemu zwolnień dla producentów, których sprzedaż na obszarze 
UE nie przekracza 10.000 jednostek, którzy będą jednakże podlegać doraźnie wyznaczonym 
indywidualnym celom ustalanym w drodze negocjacji z Komisją. Wniosek daje też 
producentom możliwość tworzenia grup i wspólnej realizacji wyznaczonych celów.

Sprawozdawca może wyrazić jedynie ogólne poparcie dla wniosku dotyczącego 
rozporządzenia jako całości, wspierając w szczególności przedstawione w nim zagadnienie, 
cele i dążenia. Uważa, że przemysł motoryzacyjny powinien dostosować się do ogólnych 
celów obniżenia emisji CO2, choć uznaje jego specyfikę (zachowanie kierowców, 
modernizacja samochodów, warunki infrastrukturalne). Dlatego popiera cele i ramy czasowe 
ustanowione przez Komisję, a jednocześnie uważa, że należy powrócić do stanowiska 
Parlamentu w sprawie długoterminowych celów i zaproponować, by średni poziom emisji nie 
przekraczał 95 g CO2/km w 2020 r. Sprawozdawca ma nadzieję, że dokładny cel, który 
zostanie ustalony przez Komisję po dokonaniu przeglądu rozporządzenia planowanego na 
2014 r. i poprzedzonego ogólną oceną oddziaływania, popartą analizą skutków 
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gospodarczych, środowiskowych i społecznych dla całego łańcucha produkcji, będzie 
ambitniejszy,

Sprawozdawca w pełni popiera wybór zintegrowanego podejścia na etapie uruchamiania 
systemu; zastanawia się jednak, czy nie byłoby właściwsze umożliwienie przemysłowi 
motoryzacyjnemu podejmowania decyzji o ustaleniach dotyczących realizacji wyznaczonych 
indywidualnych celów. Osiągnięcie przez przedsiębiorstwa tego sektora ustanowionych celów 
w drodze postępu technicznego, przyjęcia środków uzupełniających lub w jakikolwiek inny 
sposób nie powinno być przedmiotem debaty legislacyjnej, mając na uwadze,  że cele te są 
wymierne i mogą zostać ocenione przy zastosowaniu istniejących i wprowadzonych w 
przyszłości cyklów badań. Dlatego sprawozdawca wzywa Komisję do rozważenia możliwości 
odejścia w dłuższej perspektywie od obecnego podziału na środki uzupełniające oraz środki 
związane z pojazdami silnikowymi. 

Sprawozdawca popiera również dobór parametru użyteczności: we wniosku Komisja 
opowiedziała się za masą pojazdu, ponieważ, według słów Komisji,  „zapewnia ona 
odpowiednią korelację z aktualnymi poziomami emisji, a zatem skutkuje bardziej realnymi i, z 
punktu widzenia konkurencyjności, bardziej neutralnymi celami, a … dane dotyczące masy są 
łatwo dostępne.”

Jednakże Komisja nie wyklucza automatycznie możliwości stosowania innych parametrów, a 
wręcz wyraża we wniosku, że „należy gromadzić także dane odnoszące się do alternatywnego 
parametru użyteczności, tj. powierzchni postojowej (iloczyn rozstawu kół i rozstawu osi)…”.
W przyjętej w październiku rezolucji Parlament odrzucił zdecydowaną większością głosów 
wprowadzenia parametru masy, opowiadając się za parametrem powierzchni postojowej. 
Sprawozdawca ma świadomość, że parametr powierzchni postojowej daje większą pewność z 
punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ istnieje w jego przypadku mniejsze ryzyko 
wystąpienia niepożądanych skutków (zwiększenie masy dla uzyskania łatwiejszego do 
realizacji celu).

Na tym etapie sprawozdawca nie przedstawił żadnej poprawki dotyczącej zmiany parametru 
użyteczności, ale rezerwuje sobie prawo do zmiany stanowiska Parlamentu na kolejnych 
etapach procesu legislacyjnego.

Sprawozdawca proponuje, by opłaty z tytułu przekroczenia poziomu emisji zostały 
wykorzystane zarówno na badania (np. ekologiczne i wydajne energetycznie silniki 
termiczne, zintegrowane systemy bezpieczeństwa) i na innowacyjnych technologiach (takich 
jak ogniwa wodorowe i paliwowe, rozwój napędów hybrydowych, biopaliwa drugiej 
generacji).

Sprawozdawca zgadza się z wnioskiem Komisji w kwestii kar stosowanych w przypadku 
braku realizacji wyznaczonych celów, wyrażając jednak wolę przeanalizowania rozwiązań, 
które czyniłyby ten system bardziej elastycznym w pierwszym etapie jego wdrażania (2012-
2015), a jednocześnie umożliwiły nagradzanie i wspieranie większego zaangażowania ze 
strony producentów.

Sprawozdawca proponuje również szereg dostosowań technicznych do wniosku Komisji, a w 
szczególności usunięcie zapisu dotyczącego masy odniesienia w wysokości 2 610 kg, 
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ponieważ uważa, że spowodowałoby to wyłączenie z zakresu rozporządzenia zbyt wielu 
pojazdów.

Sprawozdawca wniósł też poprawkę do artykułu dotyczącego informacji przedstawianych 
konsumentom, ponieważ uważa, że obszar ten powinien być regulowany postanowieniami 
dyrektywy1999/94/WE.
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