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Poprawka 1
Julie Girling
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby bezzwłocznie 
podjęła działania w związku z PM2.5 i 
zaproponowała wprowadzenie do 
unijnych przepisów o jakości powietrza 
bardziej rygorystycznych wartości 
zgodności, według zaleceń WHO;

2. wzywa Komisję, aby oceniła, czy 
obecne wartości dopuszczalne PM2.5 są 
odpowiednie, czy należy je dostosować do 
zaleceń wydanych poprzez WHO;
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11.3.2019 B8-0156/2

Poprawka 2
Julie Girling
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
nadania priorytetu wdrażaniu na 
wszystkich szczeblach i we wszystkich 
sektorach skoordynowanych działań i 
strategii mających na celu poprawę jakości 
powietrza w miastach i na obszarach 
miejskich, tak by osiągnąć ostateczny cel, 
który polega na położeniu kresu 
przedwczesnemu umieraniu i chorobom 
spowodowanym narażeniem na substancje 
zanieczyszczające powietrze, biorąc pod 
uwagę wpływ tych substancji na klimat i 
ekosystemy; przypomina, że 
zanieczyszczenie powietrza oraz związane 
z nim choroby i zgony oznaczają znaczne 
koszty społeczne i zdrowotne, a zatem 
poważnie obciążają budżety publiczne w 
całej Unii; wzywa państwa członkowskie 
do dopilnowania, aby działania mające 
poprawić jakość powietrza na obszarach 
miejskich nie miały negatywnego wpływu 
na jakość powietrza na otaczających 
obszarach, takich jak obszary podmiejskie i 
większe aglomeracje;

3. wzywa państwa członkowskie do 
nadania priorytetu wdrażaniu na 
wszystkich szczeblach i we wszystkich 
sektorach skoordynowanych działań i 
strategii mających na celu poprawę jakości 
powietrza w miastach i na obszarach 
miejskich, tak by osiągnąć unijne cele 
dotyczące jakości powietrza, biorąc pod 
uwagę wpływ tych substancji na klimat i 
ekosystemy; przypomina, że 
zanieczyszczenie powietrza oraz związane 
z nim choroby i zgony oznaczają znaczne 
koszty społeczne i zdrowotne, a zatem 
poważnie obciążają budżety publiczne w 
całej Unii; wzywa państwa członkowskie 
do dopilnowania, aby działania mające 
poprawić jakość powietrza na obszarach 
miejskich nie miały negatywnego wpływu 
na jakość powietrza na otaczających 
obszarach, takich jak obszary podmiejskie i 
większe aglomeracje;
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Poprawka 3
Julie Girling
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stwierdza potrzebę przyjęcia 
całościowego podejścia do 
zanieczyszczenia powietrza w miastach 
europejskich, uwzględniającego różne 
źródła tego zanieczyszczenia; wzywa 
Komisję, by dokonała ambitnej 
aktualizacji dyrektywy w sprawie jakości 
powietrza, dostosowując ją do 
najnowszych wartości dopuszczalnych i 
wartości docelowych WHO w odniesieniu 
do PM, SO2 i O3 i ustalając 
krótkoterminową wartość dla PM2.5, aby 
przedstawiła skuteczne środki, które 
umożliwią państwom członkowskim 
przestrzeganie dyrektywy 2008/50/WE, by 
priorytetowo traktowała ocenę środków 
przyjmowanych przez państwa 
członkowskie w celu poprawy jakości 
powietrza w związku z postępowaniami w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego i przyspieszyła 
wysiłki dotyczące sprawdzania zgodności z 
przepisami na szczeblu państw 
członkowskich, w tym z normami 
procedury badania emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
2017/1151 w sprawie homologacji typu 
pojazdów1;

8. stwierdza potrzebę przyjęcia 
całościowego podejścia do 
zanieczyszczenia powietrza w miastach 
europejskich, uwzględniającego różne 
źródła tego zanieczyszczenia; wzywa 
Komisję, by oceniła, czy obowiązująca 
dyrektywa w sprawie jakości powietrza 
wciąż spełnia swoje zadanie, by zachęcała 
do stosowania skutecznych i 
proporcjonalnych środków, które 
umożliwią państwom członkowskim 
przestrzeganie dyrektywy 2008/50/WE, by 
priorytetowo traktowała ocenę środków 
przyjmowanych przez państwa 
członkowskie w celu poprawy jakości 
powietrza w związku z postępowaniami w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego i przyspieszyła 
wysiłki dotyczące sprawdzania zgodności z 
przepisami na szczeblu państw 
członkowskich, w tym z normami 
procedury badania emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
2017/1151 w sprawie homologacji typu 
pojazdów1;
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1 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 
z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich 
pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 
5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów (Dz.U. L 175 z 
7.7.2017, s. 1).

1 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 
z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie homologacji typu pojazdów 
silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z lekkich 
pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 
5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów (Dz.U. L 175 z 
7.7.2017, s. 1).
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11.3.2019 B8-0156/4

Poprawka 4
Julie Girling
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, by promowały takie technologie 
jak modernizacja pojazdów, która ma 
natychmiastowy wpływ na obniżenie 
ogólnego poziomu zanieczyszczenia dla 
obywateli UE, a także by unikały 
uciekania się do zakazów korzystania z 
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi; 
uważa, że zakazy te w wielu przypadkach 
nie są proporcjonalne i czasami prowadzą 
do wyższych emisji w innych miejscach, 
na przykład gdy stare samochody z 
silnikami wysokoprężnymi są 
sprzedawane do państw członkowskich o 
niższych dochodach;
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