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Poprawka1
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że internalizacja kosztów 
zewnętrznych transportu (kosztów 
lokalnych emisji, emisji CO2, 
rozdrobnienia siedlisk oraz leczenia) do 
cen transportu, wprowadzona we 
wszystkich środkach transportu w 
sprawiedliwy i niedyskryminacyjny 
sposób, doprowadziłaby do wyboru środka 
transportu w sposób przyjazny dla
środowiska;

1. podkreśla, że internalizacja kosztów 
zewnętrznych transportu (kosztów 
lokalnych emisji, emisji CO2, utraty 
różnorodności biologicznej, rozdrobnienia 
siedlisk, leczenia, zależności paliwowej, 
wypadków i innych kosztów socjalnych) 
do cen transportu, wprowadzona we 
wszystkich środkach transportu w 
sprawiedliwy i niedyskryminacyjny 
sposób, doprowadziłaby do wyboru środka 
transportu w sposób bardziej przyjazny dla 
środowiska; ponadto uważa, że w 
pierwszej kolejności należy znieść 
bezpośrednie i pośrednie subwencje dla 
transportu drogowego i lotniczego – takie 
jak zwolnienie od podatku paliwowego w 
przypadku nafty i od podatku VAT 
w przypadku lotów wewnątrz UE;

Or. en

Poprawka 2
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że internalizacja kosztów 
zewnętrznych transportu (kosztów 
lokalnych emisji, emisji CO2, 
rozdrobnienia siedlisk oraz leczenia) do 
cen transportu, wprowadzona we 
wszystkich środkach transportu 
w sprawiedliwy i niedyskryminacyjny 
sposób, doprowadziłaby do wyboru środka 

1. podkreśla, że internalizacja kosztów 
zewnętrznych transportu (kosztów 
lokalnych emisji, emisji CO2, 
rozdrobnienia siedlisk oraz leczenia) do 
cen transportu, wprowadzona 
w sprawiedliwy i niedyskryminacyjny 
sposób we wszystkich środkach transportu
w zależności od emisji zanieczyszczeń, 
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transportu w sposób przyjazny dla 
środowiska;

doprowadziłaby do wyboru środka 
transportu w sposób przyjazny dla 
środowiska;

Or. de

Poprawka 3
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się ponadto ustalenia na 
poziomie krajowym i europejskim 
sektorowych celów zmniejszenia emisji 
CO2 zgodnych z obowiązkowym ogólnym 
zmniejszeniem emisji CO2 o co najmniej 
30% do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 4
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa ponadto, że niezbędna jest 
fundamentalna zmiana w kierunku form 
transportu bardziej zgodnych z wymogami 
zrównoważonego rozwoju i że powinna ją 
ułatwiać polityka informowania opinii 
publicznej; uważa, że dochody z 
internalizacji kosztów transportu powinny 
zostać w pierwszym rzędzie ponownie 
zainwestowane w środki transportu 
zgodne z wymogami zrównoważonego 
rozwoju oraz w działania w zakresie 
łagodzenia zmian klimatu;



AM\798985PL.doc 5/26 PE430.949v01-00

PL

Or. en

Poprawka 5
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na przewidywaną 
tendencję do zwiększania się stopnia 
urbanizacji europejskiego społeczeństwa, a 
w związku z tym na większe znaczenie 
planowania przestrzennego i atrakcyjnych 
systemów transportu masowego, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o transport miejski;

2. zwraca uwagę na przewidywaną 
tendencję do zwiększania się stopnia 
urbanizacji europejskiego społeczeństwa, a 
w związku z tym na większe znaczenie 
planowania przestrzennego i atrakcyjnych 
oraz przyjaznych dla środowiska 
lokalnych systemów transportu 
publicznego, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o transport miejski;

Or. de

Poprawka 6
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na przewidywaną 
tendencję do zwiększania się stopnia 
urbanizacji europejskiego społeczeństwa, a 
w związku z tym na większe znaczenie 
planowania przestrzennego i atrakcyjnych 
systemów transportu masowego, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o transport miejski;

2. zwraca uwagę na przewidywaną 
tendencję do zwiększania się stopnia 
urbanizacji europejskiego społeczeństwa, a 
w związku z tym na większe znaczenie 
planowania przestrzennego oraz
atrakcyjnych i bardziej przyjaznych dla 
środowiska systemów transportu 
masowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
transport miejski, nie zaniedbując 
jednocześnie transportu na obszarach 
wiejskich;

Or. en
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Poprawka 7
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na przewidywaną 
tendencję do zwiększania się stopnia 
urbanizacji europejskiego społeczeństwa, a 
w związku z tym na większe znaczenie 
planowania przestrzennego i atrakcyjnych 
systemów transportu masowego, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o transport miejski;

2. zwraca uwagę na przewidywaną 
tendencję do zwiększania się stopnia 
urbanizacji europejskiego społeczeństwa, a 
w związku z tym na większe znaczenie 
planowania przestrzennego i atrakcyjnych, 
skutecznych, systemów transportu 
masowego, zorientowanych na nowe 
technologie i konkurencyjnych wobec 
sektora prywatnego w zakresie kosztów, 
rodzajów transportu i czasu przejazdu, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o transport miejski;

Or. it

Poprawka 8
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustępy 2 a oraz 2 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje na znaczenie kontrolowania 
ścisłego przestrzegania ograniczenia 
prędkości do 50 km/h w strefie miejskiej, 
które – jak pokazują różne analizy i 
badania – przynosi podwójny skutek: z 
jednej strony wiąże się z ograniczeniem 
szkodliwych emisji, z drugiej z 
ograniczeniem liczby wypadków i ofiar 
śmiertelnych na drogach, która, jak 
wiadomo, dotyczy znacznego odsetka 
mieszkańców w strefach o dużej gęstości 
zaludnienia;
2b. wskazuje na konieczność realizacji 
założenia dotyczącego prowadzenia 
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pojazdu zgodnie z założeniami 
ekologicznymi (ekologiczne prowadzenie 
pojazdu) i nadania mu charakteru 
obowiązkowego w ramach szkolenia 
młodych kierowców, gdyż wykazano, że 
dzięki używaniu prostych zabiegów 
podczas prowadzenia pojazdów można 
ograniczyć zużycie paliwa do 30% przy 
jednoczesnym ograniczeniu 
zanieczyszczenia atmosferycznego przez 
dwutlenek węgla (CO2), niespalone 
węglowodory (HC) i drobne pyły;

Or. it

Poprawka 9
Bairbre de Brún

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że konsekwencją dobrych 
połączeń komunikacyjnych do obiektów 
użyteczności publicznej na obszarach 
wiejskich będzie dużo rzadsze korzystanie 
z prywatnego samochodu;

Or. en

Poprawka 10
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do utworzenia funkcjonalnych 
obszarów miejskich na rzecz tworzenia 
spójnego transportu miejskiego i 
podmiejskiego oraz na rzecz 
przeciwdziałania ucieczce ludności z 
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obszarów wiejskich do miast;

Or. hu

Poprawka 11
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

 3. za kluczowe uważa przestrzeganie norm 
jakości powietrza, określonych przepisami 
UE, biorąc pod uwagę rozwój chorób 
układu oddechowego i innych chorób 
związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza, głównie wskutek transportu;
opowiada się za wprowadzeniem, 
zwłaszcza na obszarach miejskich, stref 
niskiej emisji i środków spowalniających 
ruch, które stanowią zachętę dla ruchu 
pieszego i rowerowego;

3. za kluczowe uważa przestrzeganie norm 
jakości powietrza, określonych przepisami 
UE, biorąc pod uwagę rozwój chorób 
układu oddechowego i układu krążenia i 
innych chorób związanych z 
zanieczyszczeniem powietrza, głównie 
wskutek transportu; uważa, że aby zaradzić 
temu problemowi, należy zachęcać do 
podejmowania kroków zapobiegawczych, 
takich jak wprowadzenie wysokiej jakości 
filtrów najdrobniejszych cząstek stałych 
emitowanych przez silniki oraz uważa, że 
należy zachęcać do odnowienia floty 
eksploatowanych pojazdów, które nie są 
zgodne z europejską normą Euro 4, Euro 
5 czy Euro 6 (która będzie obowiązywać 
od 2014 r.); uważa, że ograniczenie emisji 
nie może ograniczać się jedynie do 
pojazdów korzystających z nowych 
technologii, a zatem posiadających nowe 
silniki, lecz powinno objąć także pojazdy 
już obecnie eksploatowane; jest zdania, że 
silniki starej generacji można dostosować 
za pomocą nowych filtrów, tak aby mogły 
osiągnąć niski stopień emisji 
najdrobniejszych cząstek stałych, jak ma 
to miejsce w przypadku nowych pojazdów;
opowiada się za wprowadzeniem, 
zwłaszcza na obszarach miejskich, stref 
niskiej emisji (na przykład „strefy 30”, 
czyli obszaru miejskiego, gdzie 
maksymalna prędkość pojazdów jest 
ograniczona do 30 km/h) i środków 
spowalniających ruch, które stanowią 
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zachętę dla ruchu pieszego i rowerowego;

Or. it

Poprawka 12
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. za kluczowe uważa przestrzeganie norm 
jakości powietrza, określonych przepisami 
UE, biorąc pod uwagę rozwój chorób 
układu oddechowego i innych chorób 
związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza, głównie wskutek transportu;
opowiada się za wprowadzeniem, 
zwłaszcza na obszarach miejskich, stref 
niskiej emisji i środków spowalniających 
ruch, które stanowią zachętę dla ruchu 
pieszego i rowerowego;

3. za kluczowe uważa przestrzeganie norm 
jakości powietrza, określonych przepisami 
UE, biorąc pod uwagę rozwój chorób 
układu oddechowego i innych chorób 
związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza, także wskutek transportu;
opowiada się za wprowadzeniem, 
zwłaszcza na obszarach miejskich, stref 
niskiej emisji i środków spowalniających 
ruch, które stanowią zachętę dla ruchu 
pieszego i rowerowego, o ile jest to 
wykonalne z praktycznego i 
funkcjonalnego punktu widzenia;

Or. it

Poprawka 13
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do uchwalenia przepisów 
wspólnotowych dotyczących praw 
pieszych, które będą zgodne z przyjętą 
przez Parlament Europejski Europejską 
Kartą Pieszych, oraz do powszechnego 
dużego ograniczenia prędkości na 
wszystkich obszarach mieszkalnych;
zaleca, aby cele dotyczące ruchu 
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rowerowego, określone w Karcie 
Brukselskiej, zostały formalnie przyjęte 
jako polityczne cele UE i aby inwestycje w 
transeuropejską infrastrukturę rowerową 
otrzymały wsparcie finansowe w ramach 
TEN-V;  domaga się, aby wśród 
podstawowych zasad polityki 
transportowej był bezbarierowy dostęp do 
usług transportowych osób z ograniczoną 
możliwością poruszania się;

Or. en

Poprawka 14
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wnioskuje, aby w ramach poprawy 
jakości życia dostosowano środki 
transportu do potrzeb osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się, które mają 
niezbywalne prawo – potwierdzone 
postanowieniami art. 9 Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych – do dostępu do 
wszystkich środków transportu; stwierdza, 
że chodzi tu o podstawową zasadę 
niedyskryminacji w zakresie swobodnego 
przemieszczania się osób, która przynosi 
także korzyści gospodarcze, kulturalne i 
turystyczne;

Or. it

Poprawka 15
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 2008, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 2008, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe w przypadku transportu na 
trasach o średnim i długim zasięgu;

Or. it

Poprawka 16
Salvatore Tatarella

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 2008, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 2008, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe w oczekiwaniu na budowę 
nowych linii kolejowych, w sposób spójny 
z przepustowością istniejącej sieci;
wnioskuje ponadto, aby zachęcano do 
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tworzenia nowych struktur 
międzyportowych (które będą mogły 
usprawnić proces przenoszenia ruchu 
towarowego z dróg na tory kolejowe) i do 
poprawy działania struktur już 
istniejących;

Or. it

Poprawka 17
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990–2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990–2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% 
w innych sektorach; wzywa, aby ruch 
towarowy był za pomocą środków 
obowiązkowych stopniowo przenoszony z 
dróg na tory kolejowe;

Or. en

Poprawka 18
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 5

                                               
1 „Transport na rozdrożu. TERM 2008: wskaźniki dotyczące transportu i środowiska naturalnego w Unii 
Europejskiej” – sprawozdanie EEA nr 3/2009.



AM\798985PL.doc 13/26 PE430.949v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających 
i prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% 
w innych sektorach; wzywa do 
stopniowego przenoszenia ruchu 
towarowego z dróg na tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających 
i prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym; odnotowuje, że wprowadzenie 
norm emisji spalin Euro 5 i Euro 6 dla 
samochodów osobowych i normy Euro VI 
dla samochodów ciężarowych przyczynia 
się względnie przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza, że przesunięcie 
wdrożenia byłoby szkodliwe i że 
wynikająca z tego modernizacja floty 
spowoduje zastąpienie starych pojazdów 
pojazdami niskooemisyjnymi; jednakże 
jest wciąż zaniepokojony poziomem 
tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest szczególnie 
rozczarowany wzrostem emisji CO2
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990–2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% 
w innych sektorach; wzywa do 
stopniowego przenoszenia ruchu 
towarowego z dróg na tory kolejowe;

Or. de

Poprawka 19
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających 
i prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających 
i prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 

                                               
1 „Transport na rozdrożu. TERM 2008:  wskaźniki dotyczące transportu i środowiska naturalnego w Unii 
Europejskiej” – sprawozdanie EEA nr 3/2009.
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drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20082, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% 
w innych sektorach; wzywa do 
stopniowego przenoszenia ruchu 
towarowego z dróg na tory kolejowe;

drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% 
w innych sektorach; wzywa do 
stopniowego przenoszenia ruchu 
towarowego z dróg na tory kolejowe;
domaga się wstrzymania rozbudowy dróg i 
w zamian za to budowy i rozbudowy 
systemu szynowego;

Or. de

Poprawka 20
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 2008, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 2008, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe i inne energooszczędne 
środki transportu;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 „Transport na rozdrożu. TERM 2008: wskaźniki dotyczące transportu i środowiska naturalnego w Unii 
Europejskiej” – sprawozdanie EEA nr 3/2009.
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Poprawka 21
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990–2006 wzrosły o 28% 
w porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym (sprawozdanie TERM 20081, p. 
5.1); stwierdza, że wprowadzenie w 
odniesieniu do nowych pojazdów 
uzgodnionych norm emisji spalin Euro 5 i 
6 (pojazdy o małej nośności) oraz Euro VI 
(pojazdy o dużej nośności) pozwoli na 
osiągnięcie istotnej poprawy jakości 
powietrza i że wskutek odnowienia floty 
znacznie spadnie poziom emisji 
pochodzących z transportu drogowego, 
ponieważ starsze pojazdy zostaną 
zastąpione nowymi modelami; zwraca
uwagę, że państwa członkowskie powinny 
w związku z tym podjąć odpowiednie kroki 
w celu przyspieszenia odnowy floty.

Jest jednak szczególnie zaniepokojony
emisjami CO2 pochodzącymi z transportu 
drogowego, które – mimo zmniejszenia 
emisji CO2 pochodzącej z samochodów 
osobowych o prawie 20 % od 1995 r. i 
poprawy efektywności zużycia paliwa 
w przypadku samochodów użytkowych 
o średnio 1 % rocznie od lat 
siedemdziesiątych – w latach 1990–2006 
wzrosły o 28% w porównaniu 
z obniżeniem emisji o 3% w innych 
sektorach; stwierdza, że wynika to z 
większego popytu w sektorze 
transportowym, co wiąże się bezpośrednio 
ze wzrostem PKB; domaga się zatem 
wprowadzenia zintegrowanego podejścia 
zmierzającego do zmniejszenia emisji 
CO2, w ramach którego wszystkie 
właściwe strony winny wziąć na siebie 
część odpowiedzialności;
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Or. en

Poprawka 22
Mario Pirillo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; wzywa do stopniowego 
przenoszenia ruchu towarowego z dróg na 
tory kolejowe;

5. dostrzega znaczne obniżenie emisji pyłu 
(PM 10), substancji zakwaszających i 
prekursorów ozonu w transporcie 
drogowym, lecz jest wciąż zaniepokojony 
poziomem tlenków azotu i pyłu 
drobnocząsteczkowego (sprawozdanie 
TERM 20081, p. 5.1); jest jednak 
szczególnie rozczarowany emisjami CO2 
pochodzącymi z transportu drogowego, 
które w latach 1990-2006 wzrosły o 28% w 
porównaniu z obniżeniem emisji o 3% w 
innych sektorach; uważa, że uwzględniony 
powinien zostać również wpływ cząstek 
tzw. czarnego węgla (sadza) na ocieplenie 
klimatu oraz że należy profilaktycznie 
zalecać filtry cząstkowe, aby choć w części 
zrównoważyć wzrost lub niewystarczające 
zmniejszenie emisji CO2; wzywa do 
stopniowego przenoszenia ruchu 
towarowego z dróg na tory kolejowe;

Or. en

Poprawka 23
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

                                               
1 „Transport na rozdrożu. TERM 2008: wskaźniki dotyczące transportu i środowiska naturalnego w Unii 
Europejskiej” – sprawozdanie EEA nr 3/2009.
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Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że sektorowi 
transportowemu nie udało się istotnie 
ograniczyć stosowania paliw kopalnych, 
gdyż 97% sektora nadal jest uzależnione 
od tego rodzaju zasobów; uzależnienie to 
ma negatywny wpływ na światowe 
bezpieczeństwo i dostępność rezerw;

Or. ro

Poprawka 24
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie głównej osi 
północ-południe transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T) przede wszystkim z 
uwagi na fakt, że z braku autostrad ruch 
transeuropejski przebiega przez miasta 
regionu, stając się poważnym ciężarem 
dla środowiska naturalnego;

Or. hu

Poprawka 25
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
wywarcie nacisku na państwa 
członkowskie, aby usunęły lokalne 
przeszkody spowalniające realizację 
kolejowych korytarzy komunikacyjnych;
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Or. it

Poprawka 26
Oreste Rossi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
spodziewanych emisji SOx i NOx 
pochodzących z transportu morskiego, 
które do 2020 r. będą w przybliżeniu 
odpowiadać emisjom z transportu 
lądowego, a także z powodu nieudanej 
próby wprowadzenia przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) systemu redukcji emisji CO2; w 
związku z tym domaga się włączenia 
transportu morskiego do europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
spodziewanych emisji SOx i NOx 
pochodzących z transportu morskiego, 
które do 2020 r. będą w przybliżeniu 
odpowiadać emisjom z transportu 
lądowego, a także z powodu nieudanej 
próby wprowadzenia przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) systemu redukcji emisji CO2;

Or. it

Poprawka 27
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
spodziewanych emisji SOx i NOx 
pochodzących z transportu morskiego, 
które do 2020 r. będą w przybliżeniu 
odpowiadać emisjom z transportu 
lądowego, a także z powodu nieudanej 
próby wprowadzenia przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) systemu redukcji emisji CO2; w 
związku z tym domaga się włączenia 
transportu morskiego do europejskiego 

6. przyjmuje do wiadomości fakt, że emisje 
CO2 pochodzące z transportu morskiego 
są wedle Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO) od trzech do pięciu razy 
mniejsze niż w przypadku transportu 
lądowego, jednak wyraża zaniepokojenie z 
powodu spodziewanych emisji SOx i NOx 
pochodzących z transportu morskiego, 
które do 2020 r. będą w przybliżeniu 
odpowiadać emisjom z transportu 
lądowego, a także z powodu bezskutecznej
próby wprowadzenia przez 
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systemu handlu uprawnieniami do emisji; Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) systemu redukcji emisji CO2;
domaga się sprawdzenia możliwości
włączenia transportu morskiego do 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, jeżeli negocjacje 
z IMO nie powiodą się i po uwzględnieniu 
międzynarodowego charakteru transportu 
morskiego oraz możliwości przenoszenia 
emisji CO2 do portów i na transport 
lądowy krajów trzecich;

Or. en

Poprawka 28
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
spodziewanych emisji SOx i NOx 
pochodzących z transportu morskiego, 
które do 2020 r. będą w przybliżeniu
odpowiadać emisjom z transportu 
lądowego, a także z powodu nieudanej 
próby wprowadzenia przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) systemu redukcji emisji CO2; w 
związku z tym domaga się włączenia 
transportu morskiego do europejskiego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji;

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
spodziewanego w latach 2000–2020 40% 
wzrostu emisji SOx i NOx pochodzących z 
transportu morskiego, które
prawdopodobnie osiągną wartość 
odpowiadającą całkowitej emisji z 
wszystkich źródeł lądowych, nawet ją 
przekraczając, i wzywa Komisję, aby po 
przeglądach IMO dotyczących SOx i NOx 
za 2008 r. podjęła działania i przyspieszyła 
przygotowania, aby UE mogła ogłosić 
wszystkie swoje akweny morskie jako 
obszary kontroli emisji SOx i NOx;
wyraża również zaniepokojenie z powodu 
faktu, że w ciągu 12 lat od przyjęcia 
protokołu z Kioto Międzynarodowej 
Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 
ani Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO) nie udało się przyjąć 
żadnych wiążących środków w celu 
zmniejszenia wpływu lotnictwa i żeglugi 
morskiej na klimat; wzywa do 
niezwłocznego podjęcia wiążących 
działań, na podstawie których zostaną 
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wprowadzone limity dla emisji z sektora 
transportowego odpowiadające celom 
wyznaczonym w odniesieniu do 
zmniejszenia emisji w innych sektorach 
gospodarczych w krajach 
uprzemysłowionych, oraz do sprzedaży w 
drodze licytacji co najmniej 50 % 
uprawnień do emisji w tej dziedzinie;  
wzywa stanowczo Komisję – skoro nie 
określono wyraźnych celów i działań w 
skali światowej –, aby możliwie szybko 
przedstawiła wnioski w sprawie włączenia 
transportu morskiego do celów UE w 
zakresie zmniejszania emisji oraz do 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, jak przewidziano 
w pakiecie dotyczącym zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 29
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ubolewa, że Komisja nie spełniła 
swojego zobowiązania i nie rozpatrzyła w 
odrębnym instrumencie wpływu emisji 
NOx z lotnictwa na klimat i domaga się w 
związku z tym wprowadzenia mnożnika 
wobec zastosowania mechanizmu czystego 
rozwoju oraz wspólnych wdrożeń lub 
przydziałów emisji, które operatorzy 
lotniczy od 2012 r. sporządzają dla innych 
sektorów; wzywa UE do zagwarantowania 
pełnego uwzględnienia wpływu lotnictwa 
na klimat we wszystkich europejskich i 
międzynarodowych instrumentach polityki 
dotyczącej klimatu;

Or. en
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Poprawka 30
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu 
rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości 
transportu, ponieważ tylko radykalna 
zmiana technologii może doprowadzić do 
tak pożądanych redukcji emisji oraz do 
przejścia na transport niskoemisyjny;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zidentyfikowania bodźców oraz 
przeszkód dla ewentualnych innowacji 
wynikających z badań i rozwoju oraz 
priorytetowego potraktowania inwestycji w 
infrastrukturę przyjazną dla środowiska;

7. uważa, że badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu 
rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości 
transportu, ponieważ radykalna zmiana 
technologii może doprowadzić do tak 
pożądanych redukcji emisji oraz do 
przejścia na transport niskoemisyjny; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zidentyfikowania bodźców oraz 
przeszkód dla ewentualnych innowacji 
wynikających z badań i rozwoju oraz 
priorytetowego potraktowania inwestycji w 
infrastrukturę przyjazną dla środowiska;

Or. en

Poprawka 31
Sabine Wils

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu 
rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości 
transportu, ponieważ tylko radykalna 
zmiana technologii może doprowadzić do 
tak pożądanych redukcji emisji oraz do 
przejścia na transport niskoemisyjny;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zidentyfikowania bodźców oraz 
przeszkód dla ewentualnych innowacji 
wynikających z badań i rozwoju oraz 
priorytetowego potraktowania inwestycji 
w infrastrukturę przyjazną dla środowiska;

7. uważa, że badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu 
rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości 
transportu, ponieważ tylko radykalna 
modernizacja ekologiczna może 
doprowadzić do tak pożądanych redukcji 
emisji oraz do przejścia na transport 
niskoemisyjny; zwraca uwagę Komisji 
i państw członkowskich na fakt, że przy 
obecnym stanie techniki znaczne 
i niewiążące się z żadnymi kosztami 
zmniejszenie emisji pochodzących 
z transportu jest już możliwe; podkreśla, 
że samochody elektryczne w następnych 
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dziesięcioleciach nie będą środkiem 
prowadzącym do tak bardzo potrzebnych 
redukcji emisji; zaznacza, że status quo 
w przemyśle motoryzacyjnym wykazuje 
ogólny deficyt strukturalny i konieczne 
jest dostosowanie do nowych wymogów;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zidentyfikowania bodźców oraz 
przeszkód dla ewentualnych innowacji 
wynikających z badań i rozwoju oraz 
priorytetowego potraktowania inwestycji 
w infrastrukturę przyjazną dla środowiska;

Or. de

Poprawka 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu 
rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości 
transportu, ponieważ tylko radykalna 
zmiana technologii może doprowadzić do 
tak pożądanych redukcji emisji oraz do 
przejścia na transport niskoemisyjny;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zidentyfikowania bodźców oraz 
przeszkód dla ewentualnych innowacji 
wynikających z badań i rozwoju oraz 
priorytetowego potraktowania inwestycji w 
infrastrukturę przyjazną dla środowiska;

7. uważa, że badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie w poszukiwaniu 
rozwiązań dla zrównoważonej przyszłości 
transportu, ponieważ tylko radykalna 
zmiana technologii może doprowadzić do 
tak pożądanych redukcji emisji oraz do 
przejścia na transport niskoemisyjny;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zidentyfikowania bodźców oraz 
przeszkód dla ewentualnych innowacji 
wynikających z badań i rozwoju oraz 
priorytetowego potraktowania inwestycji w 
infrastrukturę przyjazną dla środowiska, na 
przykład w inteligentne sieci dla 
transportu elektrycznego, w uzyskiwanie 
gazu ziemnego/biometanu z energii 
odnawialnych i w sieci dystrybucji 
wodoru; wzywa Komisję Europejską, aby 
nie zaniedbywała wpływu technologii 
zastosowanych w pojeździe na zachowanie 
kierowcy jako ewentualnego wkładu w 
zmniejszenie zużycia paliwa/ograniczenie 
emisji CO2;
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Poprawka 33
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla fakt, że pomimo rosnącej 
efektywności energetycznej w transporcie 
zyski z niej nie przełożyły się na ogólne 
zmniejszenie zużycia paliwa ze względu na 
rosnący popyt na transport;

Or. en

Poprawka 34
János Áder

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. dla ochrony istniejącej infrastruktury, 
a w szczególności publicznego transportu 
miejskiego, pilnie wzywa do 
restrukturyzacji systemu dotacji w taki 
sposób, aby utrzymaniu i modernizacji 
istniejących tras nadano co najmniej taki 
sam priorytet co budowie nowych tras w 
minionych dekadach;

Or. hu

Poprawka 35
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. zachęca Komisję do dalszej wymiany 
najlepszych praktyk, np. w ramach 
inicjatywy CIVITAS, która daje miastom 
możliwość wykorzystywania doświadczeń 
innych miast.

8. zachęca Komisję do dalszej wymiany 
najlepszych praktyk, np. w ramach 
Porozumienia burmistrzów, inicjatywy 
CIVITAS i innych, które dają miastom 
możliwość wykorzystywania doświadczeń 
innych miast.

Or. en

Poprawka 36
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a.  uznając, że potencjał 
zrównoważonego i ekologicznego systemu 
transportowego nie jest nieskończony, 
wzywa do wystąpienia z wnioskiem o 
przyjęcie w UE i na świecie strategii 
politycznych w zakresie zarządzania ze 
skutkami dla zasad handlu i konkurencji;

Or. en

Poprawka 37
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że utrzymanie, modernizacja i 
inteligentne wykorzystywanie istniejącej 
infrastruktury transportowej musi mieć 
pierwszeństwo wobec tworzenia nowej 
infrastruktury; wzywa, by inwestycje w 
nową infrastrukturę dotyczyły głównie 
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projektów przyjaznych dla środowiska, 
takich jak transport publiczny, ścieżki 
rowerowe, współoddziaływanie i 
bezpieczeństwo na drogach;

Or. en

Poprawka 38
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa do uzależnienia finansowania 
przez UE (w tym poprzez pożyczki z EBI) 
projektów transportowych od 
wiarygodnych i ogólnych planów 
zrównoważonego transportu 
przedstawianych przez każdy kraj i region 
oraz do zastąpienia podejścia opartego na 
pierwszeństwie projektu podejściem 
opartym na pierwszeństwie sieci; nalega 
na konieczność częstszych konsultacji 
publicznych i przejrzystość zasad oraz na 
sprawniejsze wdrażanie i stosowanie 
oceny wpływu na środowisko i 
prawodawstwa w dziedzinie ochrony 
przyrody w odniesieniu do inwestycji w 
infrastrukturę transportową; 

Or. en

Poprawka 39
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. przypomina własną rezolucję z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu 
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działania na rzecz mobilności w mieście1, 
zaleca wprowadzenie zintegrowanych 
planów zrównoważonego 
transportu/mobilności w mieście w 
konurbacjach liczących ponad 100 000 
mieszkańców oraz zaleca, aby 
finansowanie przez UE w zakresie 
transportu miejskiego było uzależnione od 
istnienia tego rodzaju planów;

Or. en

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0307.


