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Gotowi na 55: Posłowie za celem zerowej emisji dla
samochodów osobowych i dostawczych w 2035
 

Potrzebna jest metodologia oceny pełnego cyklu życia emisji CO2 
Łagodzenie  negatywnych  skutków  gospodarczych  transformacji  poprzez
ukierunkowane  finansowanie
 

Parlament za zmianą norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich
pojazdów dostawczych, stanowiące część pakietu Gotowi na 55 (Fit for 55 in 2030).
 
W głosowaniu plenarnym w środę, posłowie przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych
przepisów dotyczących  zmiany  norm emisji  CO2  dla  nowych  samochodów osobowych  i
dostawczych  339  głosami  do  249  przy  24  wstrzymujących  się.

Komunikat prasowy
08-06-2022 - 18:46
20220603IPR32129

Posłowie za zmianą norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych © AdobeStock_toa555

PL Dział Prasowy, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlament Europejski & Rzecznik Prasowy: Jaume Duch Guillot
Numer centrali prasowej (32-2) 28 33000

1 I 3



W  przyjętym  tekście,  który  stanowi  stanowisko  Parlamentu  do  negocjacji  z  państwami
członkowskimi, posłowie popierają propozycję Komisji, aby do 2035 r. osiągnąć zeroemisyjną
mobilność na drogach (cel dla całej floty UE, aby zmniejszyć emisje wytwarzane przez nowe
samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze o 100% w porównaniu z 2021). Pośredni cel
redukcji emisji do roku 2030 zostałby ustalony na poziomie 55% dla samochodów osobowych i
50% dla samochodów dostawczych.
 
Więcej informacji o proponowanych przez Parlament instrumentach można znaleźć tutaj.
 
Cytat
 
Sprawozdawca Jan Huitema (Renew, NL) powiedział: „Ambitna rewizja norm emisji CO2 jest
kluczowym elementem osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Dzięki tym normom tworzymy
przejrzystość dla przemysłu samochodowego i możemy stymulować innowacje i inwestycje
producentów samochodów. Ponadto,  zakup i  eksploatacja  samochodów o zerowej  emisji
zanieczyszczeń stanie się tańsza dla konsumentów. Cieszę się, że Parlament Europejski poparł
ambitną rewizję celów na rok 2030 i opowiedział się za stuprocentowym celem na rok 2035, co
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku".
 
Kolejne kroki
 
Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE.
 
Kontekst
 
14 lipca 2021 roku, w ramach pakietu "Fit for 55", Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy
dotyczący  zmiany  norm  emisji  CO2  dla  samochodów  osobowych  i  lekkich  pojazdów
dostawczych. Wniosek ma przyczynić się do realizacji celów klimatycznych UE na lata 2030 i
2050, przynieść korzyści obywatelom dzięki szerszemu zastosowaniu pojazdów zeroemisyjnych
(lepsza jakość powietrza, oszczędność energii i niższe koszty posiadania pojazdu), a także
pobudzić innowacje w zakresie technologii zeroemisyjnych.
 
Więcej informacji
Nagranie oświadczenia sprawozdawcy Jana Huitemy (Renew, NL)
Ścieżka legislacyjna
Legislacyjny rozkład jazdy
Biuro Analiz PE: zmiany norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych (luty
2022)
Nieodpłatne zdjęcia oraz materiały audiowizualne
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/58789/JAN_HUITEMA/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/AV_I226562
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards/04-2022
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/european-green-deal_17506
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https://twitter.com/EP_Environment

