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Środa, 17 grudnia 2008 r.

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i  Bezpie
czeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (A6-0496/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach; 

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

3.   przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji; 

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

P6_TC1-COD(2007)0019

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 17 grudnia 2008  r. 
w  celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 
98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i  olejów napędowych oraz wprowadzająca 
mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 1999/32/WE w  odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi 

śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/30/WE.)

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Komisja potwierdza, że dwuprocentowe obniżki, o  których mowa w  art.  7a ust.  2 lit.  b) i  c), nie są wiążące 
oraz że przegląd obejmie ich niewiążący charakter.

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I

P6_TA(2008)0614

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 17  grudnia 2008  r. 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))

(2010/C 45 E/46)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0856),
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Środa, 17 grudnia 2008 r.

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

— uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

— uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i  Bezpie
czeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0419/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

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

3.   przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji stanowiące załącznik do niniejszej rezolucji; 

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

P6_TC1-COD(2007)0297

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 17 grudnia 2008  r. 
w  celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr …/2009 określającego 
normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty 

na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z  lekkich pojazdów dostawczych

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 443/2009.)

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Komisja potwierdza, że w 2009 r. ma zamiar złożyć wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 1999/94/WE od
noszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do 
obrotu nowymi samochodami osobowymi. Wniosek ma na celu zagwarantowanie, że konsumenci otrzymają 
stosowne informacje na temat emisji CO2 przez nowe samochody osobowe.

Do 2010 r. Komisja dokona przeglądu dyrektywy 2007/46/WE, aby umożliwić zgłaszanie zastosowania inno
wacyjnych technologii (innowacje ekologiczne) w  samochodach oraz ich wpływu na emisje CO2 organom 
państw członkowskich odpowiedzialnym – zgodnie z  przepisami rozporządzenia – za monitorowanie 
i sprawozdawczość.

Komisja rozważy równie; przygotowanie i wdrożenie wymogów dotyczących montażu w samochodach mier
ników zużycia paliwa, zachęcając tym samym do bardziej oszczędnej jazdy. W związku z  tym Komisja roz
waży zmianę ramowych przepisów dotyczących homologacji typu oraz przyjęcie do 2010  r. niezbędnych 
norm technicznych.
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