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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Emisje antropogeniczne gazów i pyłów są spowodowane głównie procesami niepełnego 
spalania paliw w ciepłownictwie, energetyce i transporcie, przemysłowymi procesami 
chemicznymi oraz zjawiskami ścierania w transporcie kołowym. Ich nasilenie może mieć 
charakter sezonowy i dotyczy to m.in. niskiej emisji.

Dyrektywa PE i Rady ma na celu ustanowienie nowych krajowych limitów emisji dla 
najważniejszych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych. Projektowana dyrektywa ma 
zastąpić obowiązującą dyrektywę 2001/81/WE, ustalającą poziomy redukcji emisji do roku 
2010 i zarazem dostosować prawo UE do międzynarodowych zobowiązań wynikających z 
protokołu z Göteborga z 1999 roku. Celem wniosku jest zmniejszenie potencjalnych zagrożeń 
dla zdrowia ludzi, środowiska i klimatu. Wniosek jest efektem przeglądu unijnej polityki 
ochrony atmosfery i stanowi element pakietu nowych  unijnych uregulowań. 

Oprócz dostosowania prawa UE do zmienionych postanowień protokołu liczącego już 25 lat, 
projektowana dyrektywa przewiduje pewną modyfikację, tj. stopniowe zaostrzanie 
zobowiązań redukcyjnych w latach 2020 do 2030 i później, w odniesieniu do czterech 
rodzajów gazowych zanieczyszczeń zawartych w obowiązującej dyrektywie (tlenek siarki, 
tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne oraz amoniak) oraz dodatkowo w 
odniesieniu do pyłu w formie cząstek stałych, o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mikrometra 
(zgodnie ze zmienionym protokołem), a także dodatkowo w odniesieniu do emisji metanu. W 
zakresie tych ambitnych planów ograniczenia zanieczyszczeń, w projektowanej dyrektywie 
przewidziano średnioterminowe poziomy emisji na rok 2025. 

Zobowiązania państw członkowskich do redukcji emisji wyrażone są jako odsetek redukcji 
emisji pomiędzy całkowitą ilością danego rodzaju zanieczyszczenia w roku referencyjnym 
(czyli w 2005), a całkowitą ilością jego emisji uwolnionych do atmosfery w docelowym roku 
kalendarzowym. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do sporządzania krajowych 
programów kontroli zanieczyszczenia powietrza i do ich regularnej (co dwa lata) aktualizacji. 
Programy powinny zawierać opis działań umożliwiających państwom przeanalizowanie 
skutków finansowych realizacji celów redukcyjnych. Państwa członkowskie miałyby ponadto 
obowiązek monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza oraz sporządzania krajowych 
bilansów i prognoz emisji. Zarówno krajowe programy, jak i bilans emisji, państwa muszą 
przekazywać Komisji Europejskiej. 

Projektowana dyrektywa wprowadza również drobną zmianę w dyrektywie 2003/35/WE dot. 
udziału społeczeństwa przy sporządzaniu niektórych planów i programów w zakresie 
kształtowania środowiska. Zmiana ta polega na odesłaniu do przepisu dotyczącego 
sporządzania krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza.

Zmiana dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady stała się konieczna m.in. z 
powodu zakwaszenia gleb, eutrofizacji wód oraz postępujących zmian klimatu. Niezbędne 
więc stało się opracowanie nowego aktu prawnego, konsolidującego dotychczas wdrożone 
przepisy.

Najistotniejsze są modyfikacje dotyczące przepisów prawnych odnośnie do udziału 
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społeczeństwa przy sporządzaniu planów i programów w zakresie kształtowania środowiska. 
Do załącznika I w/w dyrektywy wprowadzono zatem odesłanie do przepisów krajowych, 
regulujących kontrolę zanieczyszczenia powietrza.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca pozytywnie ocenia propozycję nowej dyrektywy PE i Rady, aczkolwiek 
należy stwierdzić, że jej podstawy opracowano już ćwierć wieku temu i w projekcie brak jest 
odniesienia do potrzeby lepszego regulowania i monitorowania tych emisji, zwłaszcza w skali 
lokalnej poprzez udoskonalanie metod pomiarowych. 

Uwagi szczegółowe

1) W projekcie nie uwzględniono emisji wszystkich cząstek, a w tym emisji cząstek stałych  o 
wielkości poniżej 2,5 mikrometra, zwłaszcza zaś tych najbardziej niebezpiecznych dla 
zdrowia i dla klimatu o wielkościach nanometrycznych. 

2) Nie uwzględniono emisji chlorowanych węglowodorów aromatycznych, tj. dioksyn.

3) Ważną i aktualną kwestią jest problem sezonowości emisji, zwłaszcza zwiększonej emisji 
w okresie grzewczym, a w tym tzw. niskiej emisji.

4) Emisje rozprzestrzeniają się niezależnie od granic i w związku z tym kraje zamorskie, a 
także lotnictwo i transport morski nie powinny być zwalniane z obowiązku ograniczenia tych 
emisji. Kraje nie powinny bilansować swych emisji w oparciu o tzw. elastyczność.

5) Jednym z groźnych gazów uwalnianych antropogenicznie, choć niewytwarzanych 
antropogenicznie w większych ilościach, jest siarkowodór (H2S). Znane są np. bakteryjne 
metody uszlachetniania ropy naftowej zasiarczonej w trakcie jej transportu morskiego i 
znacznej emisji tego trującego gazu do atmosfery (H2S).

6) Od strony formalnej jednak, a zwłaszcza podczas odwoływania się do treści różnych 
załączników w projektach komisyjnych, we wniosku Komisji do dyrektywy panuje brak 
transparentności. Analizowany przedmiotowy akt prawny winien - wg opiniodawcy -
dysponować własnymi załącznikami, a przynajmniej bardziej precyzyjnie wskazywać, do 
jakich konkretnie dokumentów się odnoszą.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie ustanawia się dla 
państw członkowskich limity emisji do 
atmosfery zanieczyszczeń powodujących 
zakwaszanie i eutrofizację, prekursorów 
ozonu, cząstek pierwotnych i prekursorów 
cząstek wtórnych oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza; określa się 
również wymóg sporządzania, 
przyjmowania i wdrażania krajowych 
programów kontroli zanieczyszczenia 
powietrza, a także wymóg monitorowania 
emisji zanieczyszczeń i skutków takich
emisji oraz przekazywania na ten temat 
informacji.

W niniejszej dyrektywie ustanawia się dla 
państw członkowskich limity mierzalnych 
emisji gazów i cząstek do atmosfery, tj.
zanieczyszczeń powodujących 
zakwaszanie i eutrofizację, a także
prekursorów ozonu, cząstek pierwotnych i 
prekursorów cząstek wtórnych oraz
wskazuje się trudne do zmierzenia źródła
innych zanieczyszczeń powietrza
tworzących z nim aerozole; określa się 
również wymóg sporządzania, 
przyjmowania i wdrażania krajowych 
programów kontroli zanieczyszczenia 
powietrza, a także wymóg opracowania 
doskonalszych metod monitorowania 
zanieczyszczeń i skutków ich emisji oraz 
przekazywania na ten temat informacji.

Or. pl

Uzasadnienie

Limity emisji mogą jedynie dotyczyć takich jej rodzajów i form, które można w sposób 
jednoznaczny zmierzyć, korzystając z istniejących fizykochemicznych metod ich bieżącego 
monitorowania. Należałoby jednak wskazać źródła emisji trudne do ścisłego pomiaru, ale 
tworzące trwałe i szkodliwe dla zdrowia i klimatu aerozole oraz podjąć opracowanie 
doskonalszych metodologii ich monitorowania.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „emisja” oznacza uwolnienie do 
atmosfery substancji ze źródła punktowego 
lub rozproszonego;

1. „emisja” oznacza ogólne
fizykochemiczne procesy generowania i 
uwalniania do atmosfery substancji
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gazowych lub pylistych ze źródeł 
punktowych lub rozproszonych;

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o bardziej ogólne i kompleksowe ujęcie wszystkich zachodzących w czasie procesów, 
a więc ich generowania i uwalniania, a nie tylko ostatecznego uwalniania samych produktów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „niska emisja” oznacza emisję 
kominową, o charakterze sezonowym 
dotyczącym głównie okresów grzewczych,
ze źródeł punktowych substancji 
gazowych oraz pylistych uwalnianych do 
atmosfery wskutek ruchu konwencyjnego 
spalin z urządzeń kotłowych o niskiej 
efektywności konwersji, będącej efektem 
małej sprawności spalania oraz niedoboru 
tlenu; 

Or. pl

Uzasadnienie

Jest to jedno ze źródeł groźnego dla zdrowia zanieczyszczenia, które bardzo często występuje 
w aglomeracjach, a wiąże się z małą sprawnością spalania i może prowadzić, wskutek 
powstawania zanieczyszczenia, do tworzenia się tzw. smogu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „tlenki azotu” (NOx) oznaczają tlenek 
azotu i dwutlenek azotu, wyrażone jako

4. „tlenki azotu” (NOx) oznaczają 
mieszaninę tlenków azotu o 
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dwutlenek azotu; niezdefiniowanym składzie;

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o uściślenie, gdyż NOx to mieszanina tlenków azotu o niezdefiniowanym składzie, 
powstałych podczas spalania paliw kopalnych. Mieszanina ta zawiera przeważnie 
zdecydowanie więcej szkodliwego NO, aniżeli mniej szkodliwego NO2 oraz niekiedy śladowe 
ilości podtlenku azotu N2O.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „niemetanowe lotne związki organiczne” 
(NMLZO) oznaczają wszystkie związki
organiczne natury antropogenicznej, inne 
niż metan, które są zdolne do wytwarzania
utleniaczy fotochemicznych w reakcjach z 
tlenkami azotu w obecności światła
słonecznego;

5. „niemetanowe lotne związki organiczne” 
(NMLZO) oznaczają wszystkie związki 
organiczne natury antropogenicznej
zawarte w atmosferze, inne niż metan, 
które wskutek oddziaływania promieni 
słonecznych stymulują w reakcji z 
zawartym w atmosferze dwutlenkiem 
azotu powstawanie utleniaczy
fotochemicznych;

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o podkreślenie faktu, że zjawiska te zachodzą w samej atmosferze, a nie wyłącznie 
podczas procesu spalania paliw kopalnych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie co najmniej 
ograniczają swoje roczne antropogeniczne 
emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

1. Państwa członkowskie co najmniej 
ograniczają swoje roczne antropogeniczne 
emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 
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azotu (NOx), niemetanowych lotnych 
związków organicznych (NMLZO), 
amoniaku (NH3), cząstek stałych (PM2,5) 
i metanu (CH4) zgodnie z krajowymi 
zobowiązaniami do redukcji emisji 
mającymi zastosowanie od 2020 i 2030 r., 
jak określono w załączniku II.

azotu (NOx), metanu (CH4) i innych 
lotnych związków organicznych 
(NMLZO), amoniaku (NH3), 
organicznych i nieorganicznych pyłów w 
stanie stałym (PM2,5) lub ciekłym zgodnie 
z krajowymi zobowiązaniami do redukcji 
emisji mającymi zastosowanie od 2020 i 
2030 r., jak to określono w załączniku II.

Or. pl

Uzasadnienie

Pojęcie "niemetanowe lotne związki organiczne" jest dość mało naukowo profesjonalne. 
Należy zatem wskazać, że szkodliwe aerozole składają się z zawiesiny zarówno mikro- i 
nanocząstek stałych, jak i ciekłych w powietrzu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 - akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa 
członkowskie wprowadzają wszelkie
niezbędne środki, które nie pociągają za 
sobą nieproporcjonalnie wysokich 
kosztów, w celu ograniczenia do 2025 r. 
swoich antropogenicznych emisji SO2, 
NOx, NMLZO, NH3, PM2,5 i CH4. 
Poziomy tych emisji określa się na 
podstawie paliw sprzedanych, z 
wykorzystaniem liniowej ścieżki redukcji 
ustalonej pomiędzy ich poziomami emisji 
na 2020 r. i poziomami emisji określonymi 
w zobowiązaniach do redukcji emisji na 
rok 2030.

2. Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa 
członkowskie wprowadzają wszelkie
niezbędne środki, które nie pociągają za 
sobą nieproporcjonalnie wysokich 
kosztów, w celu ograniczenia do 2025 r. 
swoich antropogenicznych emisji, o 
których mowa w ust. 1, bezpośrednio na 
swoim terytorium oraz na swym morzu
terytorialnym lub też w swej wyłącznej
strefie ekonomicznej.

Or. pl

Uzasadnienie

Zamiast powtarzania rodzaju emisji wystarczy powołanie się na wcześniejszy ustęp. Ze 
względu na postęp technologiczny w zakresie efektywności spalania, określanie poziomu 
emisji na podstawie ilości sprzedanych paliw jest grubym błędem. Nie należy ponadto 
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stosować innych norm i kryteriów dla podległych państwom mórz terytorialnych i stref 
ekonomicznych, gdyż zmiany klimatyczne dotyczą całej kuli ziemskiej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów zgodności z przepisami ust. 1 i 
2 nie uwzględnia się następujących emisji:

3. Do celów zgodności z przepisami ust. 1 i 
2 uwzględnia się następujące emisje:

a) emisji z samolotów poza cyklem 
lądowania i startu;

a) emisje z samolotów poza cyklem 
lądowania i startu;

b) emisji na Wyspach Kanaryjskich, we 
francuskich departamentach zamorskich, 
na Maderze i Azorach;

b) emisje na Wyspach Kanaryjskich, we 
francuskich departamentach zamorskich, 
na Maderze i Azorach;

c) emisji z krajowej żeglugi morskiej do 
terytoriów i z terytoriów, o których mowa 
w lit. b);

c) emisje z krajowej żeglugi morskiej do 
terytoriów i z terytoriów, o których mowa 
w lit. b);

d) emisji pochodzących z 
międzynarodowej żeglugi morskiej, nie 
naruszając przepisów art. 5 ust. 1.

d) emisje pochodzące z międzynarodowej 
żeglugi morskiej, nie naruszając przepisów 
art. 5 ust. 1.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie można przymykać oczu na te wszystkie emisje, które - podobnie jak CO2 - na dłużej 
pozostaną w atmosferze i wpływają na zmiany klimatyczne.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja Europejska oszacuje szybko 
zmieniający się w czasie rozkład poziomu 
emisji tlenków NOx z niestacjonarnych 
silników Diesla w osobowych i 
dostawczych pojazdach mechanicznych 
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eksploatowanych na terytorium Unii w 
celu lepszej oceny i urealnienia 
zobowiązań do limitów emisji NOx ze 
wszystkich źródeł. 

Or. pl

Uzasadnienie

Ilość pojazdów mechanicznych z napędem Diesla w krajach unijnych szybko rośnie; rośnie 
również eksport używanych pojazdów z silnikami Diesla, np. do Europy Środkowo-
Wschodniej, co powoduje, że w tych krajach emisja szybko się zmienia i wszelkie 
zobowiązania w tysiącach ton będą mało precyzyjne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Poziomy emisji antropogenicznych 
określa się poprzez odjęcie emisji 
naturalnych od całości emisji.

Or. pl

Uzasadnienie

Dotyczy to naturalnych emisji, m.in. z terenów upraw rolnych, zarówno np. tlenków azotu, jak 
i substancji pylistych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zachować zgodność ze 
średnioterminowymi poziomami emisji 
określonymi na rok 2025 zgodnie z art. 4 
ust. 2 oraz z krajowymi zobowiązaniami 
do redukcji emisji określonymi w 
załączniku II i mającymi zastosowanie od 

skreślony
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roku 2030 do NOx, SO2 i PM2,5, państwa 
członkowskie mogą odliczyć redukcje 
emisji NOx, SO2 i PM2,5 osiągnięte w 
międzynarodowej żegludze morskiej od 
emisji NOx, SO2 i PM2,5 uwolnionych z 
innych źródeł w tym samym roku, pod 
warunkiem że:

a) redukcje emisji dokonywane są na 
obszarach morza, które są częścią mórz 
terytorialnych państw członkowskich, ich 
wyłącznych stref ekonomicznych lub stref 
kontroli zanieczyszczeń, jeżeli strefy takie 
zostały ustanowione;

b) państwa członkowskie przyjęły i 
wdrożyły skuteczne środki monitorowania 
i kontroli w celu zapewnienia właściwego 
wykonywania przepisów dotyczących 
elastyczności;

c) państwa członkowskie wdrożyły środki 
służące temu, aby emisje NOx, SO2 i 
PM2,5 pochodzące z międzynarodowej 
żeglugi morskiej były niższe od poziomów 
emisji, które osiągnięto by poprzez 
zgodność z normami Unii mającymi 
zastosowanie do emisji NOx, SO2 i 
PM2,5, oraz określiły ilościowo 
dodatkowe redukcje emisji wynikające z 
tych środków;

d) państwa członkowskie nie odliczyły 
więcej niż 20 % redukcji emisji NOx, SO2 
i PM2,5 obliczonych zgodnie z lit. c), pod 
warunkiem że odliczenie nie powoduje 
braku zgodności z krajowymi 
zobowiązaniami do redukcji emisji na 
2020 r., określonymi w załączniku II.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
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państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
dostosowane roczne krajowe bilanse emisji 
SO2, NOx, NH3, NMLZO i PM2,5
zgodnie z załącznikiem IV, jeżeli brak 
zgodności z ich krajowymi 
zobowiązaniami do redukcji emisji lub 
średnioterminowymi poziomami emisji 
wynikałby z zastosowania ulepszonych 
metod sporządzania bilansów emisji
uaktualnionych zgodnie z wiedzą naukową.

3. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
dostosowane roczne krajowe bilanse 
emisji, o których mowa w art. 4, ust. 1
zgodnie z załącznikiem IV, jeżeli brak 
zgodności z ich krajowymi 
zobowiązaniami do redukcji emisji lub 
średnioterminowymi poziomami emisji 
wynikałby z zastosowania ulepszonych 
technologii ich ograniczania, a także ich 
bilansów uaktualnionych w oparciu o 
monitoring i zgodnie z wiedzą naukową.

Or. pl

Uzasadnienie

Przecież nie chodzi o wiedzę naukową w sprawie samych metod sporządzania bilansów 
emisji, lecz o technologie pozwalające na to ograniczenie oraz na taki monitoring, który 
pomógłby obiektywnie uaktualniać te bilanse.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja nie zgłosiła żadnych 
zastrzeżeń w ciągu dziewięciu miesięcy od 
daty otrzymania odpowiedniego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 7 ust. 
4, 5 i 6, państwo członkowskie, którego to 
dotyczy, uznaje zastosowaną przez siebie 
w danym roku elastyczność za 

Jeśli Komisja nie zgłosiła żadnych 
zastrzeżeń w ciągu dziewięciu miesięcy od 
daty otrzymania odpowiedniego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 7 ust. 
4, 5 i 6, państw członkowskie, którego to 
dotyczy, uznają zastosowaną przez siebie 
w danym roku elastyczność za 
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zaakceptowany i ważny. W przypadku gdy 
Komisja uważa, że wykorzystanie 
elastyczności nie jest zgodne ze 
stosownymi wymogami i kryteriami, 
przyjmuje decyzję i informuje państwo 
członkowskie, że wykorzystanie tego 
mechanizmu nie może zostać 
zaakceptowane.

zaakceptowany i ważny.

Or. pl

Uzasadnienie

Jak widać, istnieje problem z wykorzystywaniem elastyczności - brak ścisłych kryteriów do jej 
ustalania. Stąd propozycja zawarta w projekcie komisyjnym, by ostatecznym arbitrem w tej 
sprawie była sama Komisja.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie prowadzą do 
sukcesywnej eliminacji, w szczególności w 
większych aglomeracjach, źródeł niskiej 
emisji poprzez zastępowanie mało 
sprawnych urządzeń grzewczych 
nowoczesnymi, wysokosprawnymi 
urządzeniami, zarówno w indywidualnych 
domach, jak i mieszkaniach, a także w 
przypadku zwartych osiedli 
mieszkaniowych, poprzez zastępowanie 
ciepłowni osiedlowych małymi 
elektrociepłowniami lokalnymi.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi nie tylko o ograniczanie niskiej emisji, lecz o jej całkowite wyeliminowanie.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia i państwa członkowskie, w 
stosownych przypadkach, dążą do 
dwustronnej i wielostronnej współpracy z 
państwami trzecimi oraz koordynacji 
działań w ramach odpowiednich 
organizacji międzynarodowych, takich jak 
Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska (UNEP), Europejska 
Komisja Gospodarcza ONZ (EKG ONZ),
Międzynarodowa Organizacja Morska 
(IMO) oraz Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), w tym poprzez wymianę 
informacji w zakresie badań technicznych i 
naukowych oraz rozwoju w celu poprawy 
podstaw do redukcji emisji.

Unia i państwa członkowskie, w 
stosownych przypadkach, dążą do 
dwustronnej i wielostronnej współpracy z 
państwami trzecimi oraz koordynacji 
działań w ramach odpowiednich 
organizacji międzynarodowych, takich jak 
Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska (UNEP), Europejska 
Komisja Gospodarcza ONZ (EKG ONZ),
Międzynarodowa Organizacja Morska 
(IMO) oraz Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO), w tym poprzez wymianę 
informacji w zakresie badań technicznych i 
naukowych oraz rozwoju w celu poprawy 
podstaw do redukcji emisji. Państwa 
członkowskie przeprowadzają
transgraniczne konsultacje dotyczące
wzajemnego zagrożenia emisjami w 
przypadku sąsiadujących ze sobą 
regionów przemysłowych tych państw oraz 
opracowują wspólne plany eliminacji lub 
redukcji emisji.

Or. pl

Uzasadnienie

Sąsiadujące państwa członkowskie, zwłaszcza w przypadku, gdy ich obszary przemysłowe 
sąsiadują, winny prowadzić konsultacje i opracowywać wspólne plany redukcji i eliminacji 
emisji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – tytuł



PA\1037812PL.doc 15/15 PE541.321v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana w dyrektywie 2003/35/WE Zmiany w dyrektywie 2003/35/WE

Or. pl

Uzasadnienie

W dalszej części zawarta jest propozycja zmiany art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE poprzez 
dodanie litery e), stąd potrzeba wprowadzenia liczby mnogiej do tytułu Art. 16.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/35/WE
Artykuł 2 – ustęp 2 - akapit 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

W art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE 
dodaje się akapit w brzmieniu:

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość aktywnego uczestnictwa 
społeczeństwa w tworzeniu takich planów 
lub programów oraz ich pochodnych
poprzez zastosowanie właściwych dla 
danego państwa członkowskiego środków 
demokracji bezpośredniej, w szczególności 
konsultacji społecznych, zbiorów opinii 
oraz referendów lokalnych, zwłaszcza
tam, gdzie tworzony plan lub program ma 
istotne znaczenie dla społeczności 
lokalnej.

Or. pl

Uzasadnienie

Przyjęte w dyrektywie rozwiązanie do tej pory wskazuje jedynie na zbieranie opinii przy 
jednoczesnym braku postulatu o szerszym stosowaniu rozwiązań demokracji bezpośredniej,
tj. obligatoryjnych konsultacji społecznych w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, 
lub fakultatywnie referendów lokalnych.


