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Poprawka  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto w 

Unii znaczny postęp w dziedzinie 

antropogenicznych emisji do powietrza i 

jakości powietrza w ramach specjalnej 

polityki unijnej, reprezentowanej między 

innymi przez komunikat Komisji 

„Strategia tematyczna dotycząca 

zanieczyszczenia powietrza” („TSAP”) z 

2005 r.15. Kluczowym elementem tego 

procesu była dyrektywa 2001/81/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady16, 

ustanawiająca ograniczenia całkowitych 

rocznych emisji państw członkowskich od 

roku 2010 dla dwutlenku siarki, (SO2), 

tlenków azotu (NOx), amoniaku (NH3) 

oraz niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO). W rezultacie w 

latach 1990-2010 emisje SO2 zostały 

ograniczone o 82 %, emisje NOx o 47 %, 

emisje NMLZO o 56 %, a emisje NH3 o 28 

%. Jak jednak wskazano w programie 

„Czyste powietrze dla Europy” 

(„zmieniona TSAP”)17, nadal występują 

znaczące negatywne skutki i zagrożenia dla 

środowiska i zdrowia ludzkiego. 

(1) W ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto w 

Unii znaczny postęp w dziedzinie 

antropogenicznych emisji do powietrza i 

jakości powietrza dzięki wysiłkom 

podjętym przez państwa członkowskie oraz 

zaakceptowanym przez podmioty 

gospodarcze. Odgrywała tu rolę również 
dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady16, ustanawiająca 

ograniczenia całkowitych rocznych emisji 

państw członkowskich od roku 2010 dla 

dwutlenku siarki, (SO2), tlenków azotu 

(NOx), amoniaku (NH3) oraz 

niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO). W rezultacie w 

latach 1990-2010 emisje SO2 zostały 

ograniczone o 82 %, emisje NOx o 47 %, 

emisje NMLZO o 56 %, a emisje NH3 o 28 

%. Jak jednak wskazano w programie 

„Czyste powietrze dla Europy” 

(„zmieniona TSAP”)17, nadal występują 

znaczące negatywne skutki i zagrożenia dla 

środowiska i zdrowia ludzkiego. 

__________________ __________________ 

15 Komunikat Komisji z dnia 21 września 

2005 r. dla Rady i Parlamentu 

Europejskiego - Strategia tematyczna 

dotycząca zanieczyszczenia powietrza 

COM(2005) 446 final. 

15 Komunikat Komisji z dnia 21 września 

2005 r. dla Rady i Parlamentu 

Europejskiego - Strategia tematyczna 

dotycząca zanieczyszczenia powietrza 

COM(2005) 446 final. 

16 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 

27.11.2001, s. 22). 

16 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 

27.11.2001, s. 22). 
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17 Komunikat Komisji dla Rady i 

Parlamentu Europejskiego pt. „Program 

»Czyste powietrze dla Europy«”, COM 

(2013)] [xxx]. 

17 Komunikat Komisji dla Rady i 

Parlamentu Europejskiego pt. „Program 

»Czyste powietrze dla Europy«”, COM 

(2013)] [xxx]. 

Or. fr 

 

Poprawka  53 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto w 

Unii znaczny postęp w dziedzinie 

antropogenicznych emisji do powietrza i 

jakości powietrza w ramach specjalnej 

polityki unijnej, reprezentowanej między 

innymi przez komunikat Komisji 

„Strategia tematyczna dotycząca 

zanieczyszczenia powietrza” („TSAP”) z 

2005 r.15. Kluczowym elementem tego 

procesu była dyrektywa 2001/81/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady16, 

ustanawiająca ograniczenia całkowitych 

rocznych emisji państw członkowskich od 

roku 2010 dla dwutlenku siarki, (SO2), 

tlenków azotu (NOx), amoniaku (NH3) 

oraz niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO). W rezultacie w 

latach 1990-2010 emisje SO2 zostały 

ograniczone o 82 %, emisje NOx o 47 %, 

emisje NMLZO o 56 %, a emisje NH3 o 

28 %. Jak jednak wskazano w programie 

„Czyste powietrze dla Europy” 

(„zmieniona TSAP”)17, nadal występują 

znaczące negatywne skutki i zagrożenia dla 

środowiska i zdrowia ludzkiego. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

__________________  

15Komunikat Komisji z dnia 21 września 

2005 r. dla Rady i Parlamentu 

Europejskiego - Strategia tematyczna 

dotycząca zanieczyszczenia powietrza 
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COM(2005) 446 final. 

16Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 

27.11.2001, s. 22). 

 

17Komunikat Komisji dla Rady i 

Parlamentu Europejskiego pt. „Program 

»Czyste powietrze dla Europy«”, COM 

(2013)] [xxx]. 

 

Or. it 

 

Poprawka  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto w 

Unii znaczny postęp w dziedzinie 

antropogenicznych emisji do powietrza i 

jakości powietrza w ramach specjalnej 

polityki unijnej, reprezentowanej między 

innymi przez komunikat Komisji 

„Strategia tematyczna dotycząca 

zanieczyszczenia powietrza” („TSAP”) z 

2005 r.15. Kluczowym elementem tego 

procesu była dyrektywa 2001/81/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady16, 

ustanawiająca ograniczenia całkowitych 

rocznych emisji państw członkowskich od 

roku 2010 dla dwutlenku siarki, (SO), 

tlenków azotu (NO), amoniaku (NH) oraz 

niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO). W rezultacie w 

latach 1990-2010 emisje SO zostały 

ograniczone o 82 %, emisje NO o 47 %, 

emisje NMLZO o 56 %, a emisje NH o 28 

%. Jak jednak wskazano w programie 

„Czyste powietrze dla Europy” 

(„zmieniona TSAP”)17, nadal występują 

(1) W ciągu ostatnich 20 lat osiągnięto w 

Unii znaczny postęp w dziedzinie 

antropogenicznych emisji do powietrza i 

jakości powietrza w ramach specjalnej 

polityki unijnej, reprezentowanej między 

innymi przez komunikat Komisji 

„Strategia tematyczna dotycząca 

zanieczyszczenia powietrza” („TSAP”) z 

2005 r.15. Kluczowym elementem tego 

procesu była dyrektywa 2001/81/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady16, 

ustanawiająca ograniczenia całkowitych 

rocznych emisji państw członkowskich od 

roku 2010 dla dwutlenku siarki, (SO), 

tlenków azotu (NO), amoniaku (NH) oraz 

niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO). W rezultacie w 

latach 1990-2010 emisje SO zostały 

ograniczone o 82 %, emisje NO o 47 %, 

emisje NMLZO o 56 %, a emisje NH o 28 

%. Jak jednak wskazano w programie 

„Czyste powietrze dla Europy” 

(„zmieniona TSAP”)17, nadal występują 
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znaczące negatywne skutki i zagrożenia dla 

środowiska i zdrowia ludzkiego. 

znaczące negatywne skutki i zagrożenia dla 

zdrowia ludzkiego i środowiska. 

__________________ __________________ 

15 Komunikat Komisji z dnia 21 września 

2005 r. dla Rady i Parlamentu 

Europejskiego - Strategia tematyczna 

dotycząca zanieczyszczenia powietrza 

COM(2005) 446 final. 

15 Komunikat Komisji z dnia 21 września 

2005 r. dla Rady i Parlamentu 

Europejskiego - Strategia tematyczna 

dotycząca zanieczyszczenia powietrza 

COM(2005) 446 final. 

16 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 

27.11.2001, s. 22). 

16 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2001 r. w sprawie krajowych 

poziomów emisji dla niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 

27.11.2001, s. 22). 

17 Komunikat Komisji dla Rady i 

Parlamentu Europejskiego pt. „Program 

»Czyste powietrze dla Europy«”, COM 

(2013)] [xxx]. 

17 Komunikat Komisji dla Rady i 

Parlamentu Europejskiego pt. „Program 

»Czyste powietrze dla Europy«”, COM 

(2013)] [xxx]. 

Or. fr 

 

Poprawka  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W siódmym unijnym programie działań 

w zakresie środowiska18 potwierdzono 

długofalowy cel polityki Unii dotyczącej 

powietrza, polegający na osiągnięciu 

poziomów jakości powietrza, które nie 

powodują znacznych negatywnych 

skutków ani zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego i środowiska, i dlatego wezwano 

do pełnej zgodności z obowiązującymi 

przepisami Unii dotyczącymi jakości 

powietrza oraz celami strategicznymi i 

działaniami zaplanowanymi po 2020 r.; 

wezwano także do wzmożenia wysiłków 

na obszarach, gdzie populacja i 

ekosystemy narażone są na wysokie 

(2) W siódmym unijnym programie działań 

w zakresie środowiska18 potwierdzono 

długofalowy cel polityki Unii dotyczącej 

powietrza, polegający na osiągnięciu 

poziomów jakości powietrza, które nie 

powodują znacznych negatywnych 

skutków ani zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego i środowiska, i dlatego wezwano 

do pełnej zgodności z obowiązującymi 

przepisami Unii dotyczącymi jakości 

powietrza oraz celami strategicznymi i 

działaniami zaplanowanymi po 2020 r.; 

wezwano także do wzmożenia wysiłków 

na obszarach, gdzie populacja i 

ekosystemy narażone są na wysokie 
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poziomy zanieczyszczenia powietrza, oraz 

do wzmocnienia synergii między 

przepisami dotyczącymi jakości powietrza 

a celami polityki Unii w szczególności w 

odniesieniu do zmiany klimatu i 

bioróżnorodności. 

poziomy zanieczyszczenia powietrza, oraz 

do wzmocnienia synergii między 

przepisami dotyczącymi jakości powietrza 

a celami polityki Unii w szczególności w 

odniesieniu do zmiany klimatu i 

bioróżnorodności. Nowa wspólna polityka 

rolna na lata 2014–2020 stwarza 

państwom członkowskim możliwość 

przyczynienia się do poprawy jakości 

powietrza za pomocą konkretnych 

środków. Przeprowadzona w przyszłości 

ocena pozwoli lepiej zrozumieć skutki tych 

środków. 

 

__________________ __________________ 

18 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego 

unijnego programu działań w zakresie 

środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w 

granicach naszej planety” COM (2012) 710 

z 29.11.2012. 

18 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego 

unijnego programu działań w zakresie 

środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w 

granicach naszej planety” COM (2012) 710 

z 29.11.2012. 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4 a) Podczas wdrażania tej dyrektywy 

państwa członkowskie powinny pamiętać 

o różnorodnych celach sektora rolnego, 

jego ograniczonej zdolności do łagodzenia 

zmian klimatu oraz potrzebie zapewnienia 

spójności pomiędzy bezpieczeństwem 

żywności w UE a jej celami w zakresie 

zmiany klimatu. 

Or. en 



 

PE554.952v01-00 8/99 AM\1058775PL.doc 

PL 

Uzasadnienie 

W porozumieniu politycznym Rady z października 2014 r. w sprawie ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 2030 odnotowano cele sektora rolnego i sektora 

użytkowania gruntów oraz wezwano Komisję do przeanalizowania najlepszych sposobów 

zachęcania do zrównoważonej intensyfikacji produkcji żywności przy jednoczesnej 

optymalizacji udziału tego sektora w łagodzeniu skutków emisji i w sekwestracji gazów 

cieplarnianych. 

 

Poprawka  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) UE oraz jej państwa członkowskie są 

stronami Konwencji z Minamaty w 

sprawie rtęci z 2013 r., której celem jest 

poprawa zdrowia ludzkiego i ochrony 

środowiska przez zmniejszenie emisji rtęci 

z istniejących i nowych źródeł. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jako sygnatariusze Konwencji z Minamaty UE i jej państwa członkowskie powinny 

dopilnować, aby dyrektywa w sprawie krajowych pułapów emisji przyczyniała się do 

ograniczenia emisji rtęci, które wywierają poważny szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. 

 

Poprawka  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy zatem zmienić system 

krajowych pułapów emisji ustanowiony 

dyrektywą 2001/81/WE w celu 

dostosowania go do międzynarodowych 

(6) Z uwagi na prognozy ograniczania 

emisji w oparciu o scenariusz bazujący na 

obowiązujących przepisach, należy w 

związku z tym zmienić system krajowych 
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zobowiązań Unii i państw członkowskich. pułapów emisji ustanowiony dyrektywą 

2001/81/WE w celu osiągnięcia wyższych 

poziomów ograniczenia emisji niż te 

zapisane w protokole z Göteborga oraz 

zrealizowania celów w zakresie zdrowia i 

środowiska określonych w 7. unijnym 

programie działań w zakresie środowiska. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zobowiązania do redukcji emisji określone w protokole z Göteborga są zbyt niskie i w wielu 

przypadkach scenariusz oparty na obecnie obowiązujących przepisach oznaczałby znaczne 

przewyższenie tych poziomów bez dodatkowych środków kontroli emisji. W celu uzyskania 

liniowej ścieżki redukcji emisji do 2030 r. zobowiązania do redukcji emisji do 2020 r. 

powinny zostać zastąpione wartościami referencyjnymi z oceny skutków Parlamentu 

Europejskiego, o ile poziomy te są ambitniejsze od tych z protokołu z Göteborga. 

 

Poprawka  59 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy zatem zmienić system 

krajowych pułapów emisji ustanowiony 

dyrektywą 2001/81/WE w celu 

dostosowania go do międzynarodowych 

zobowiązań Unii i państw członkowskich. 

Należy zmienić system krajowych pułapów 

emisji ustanowiony dyrektywą 

2001/81/WE w celu dostosowania go do 

międzynarodowych zobowiązań Unii i 

państw członkowskich. 

Or. it 

 

Poprawka  60 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 



 

PE554.952v01-00 10/99 AM\1058775PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Państwa członkowskie powinny 

wdrożyć niniejszą dyrektywę w taki 

sposób, aby skutecznie przyczyniała się do 

realizacji długoterminowego celu UE 

dotyczącego jakości powietrza, 

wspieranego przez wytyczne Światowej 

Organizacji Zdrowia, oraz celów UE 

dotyczących ochrony różnorodności 

biologicznej i ekosystemów – poprzez 

redukcję poziomów i depozycji 

zanieczyszczeń powietrza powodujących 

zakwaszanie, eutrofizację i powstawanie 

ozonu poniżej krytycznych obciążeń i 

poziomów określonych w konwencji 

LRTAP. 

(7) Państwa członkowskie powinny 

wdrożyć niniejszą dyrektywę w taki 

sposób, aby odpowiednio przyczyniała się 

do realizacji długoterminowego celu UE 

dotyczącego jakości powietrza, 

wspieranego przez wytyczne Światowej 

Organizacji Zdrowia, oraz celów UE 

dotyczących ochrony różnorodności 

biologicznej i ekosystemów – poprzez 

redukcję poziomów i depozycji 

zanieczyszczeń powietrza powodujących 

zakwaszanie, eutrofizację i powstawanie 

ozonu poniżej krytycznych obciążeń i 

poziomów określonych w konwencji 

LRTAP. 

Or. it 

 

Poprawka  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Niniejsza dyrektywa powinna również 

przyczynić się do osiągnięcia celów w 

zakresie jakości powietrza ustanowionych 

w przepisach Unii i do złagodzenia 

skutków zmiany klimatu poprzez 

ograniczenie emisji krótkotrwałych 

zanieczyszczeń, jak również do poprawy 

jakości powietrza w skali globalnej. 

(8) Niniejsza dyrektywa powinna również 

przyczynić się do osiągnięcia, w efektywny 

kosztowo sposób, celów w zakresie jakości 

powietrza ustanowionych w przepisach 

Unii i do złagodzenia skutków zmiany 

klimatu poprzez ograniczenie emisji 

krótkotrwałych zanieczyszczeń, jak 

również do poprawy jakości powietrza w 

skali globalnej. 

Or. pl 

 

Poprawka  62 

Aldo Patriciello 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Niniejsza dyrektywa powinna również 

przyczynić się do osiągnięcia celów w 

zakresie jakości powietrza ustanowionych 

w przepisach Unii i do złagodzenia 

skutków zmiany klimatu poprzez 

ograniczenie emisji krótkotrwałych 

zanieczyszczeń, jak również do poprawy 

jakości powietrza w skali globalnej. 

(8) Niniejsza dyrektywa powinna również 

przyczynić się do osiągnięcia celów w 

zakresie jakości powietrza ustanowionych 

w przepisach Unii i do złagodzenia 

skutków zmiany klimatu poprzez 

ograniczenie emisji krótkotrwałych 

zanieczyszczeń, dodatkowo w stosunku do 

poprawy jakości powietrza w skali 

globalnej. 

Or. it 

 

Poprawka  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Niniejsza dyrektywa powinna 

przyczyniać się do ograniczenia emisji 

rtęci w UE zgodnie z wymogami strategii 

Wspólnoty w zakresie rtęci z 2005 r. oraz 

Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, 

której państwa członkowskie i Unia są 

stronami. 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Niniejsza dyrektywa powinna 

przyczyniać się do ograniczenia emisji 

rtęci w UE zgodnie z wymogami strategii 

Wspólnoty w zakresie rtęci oraz 

Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, 

której państwa członkowskie i UE są 

stronami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rtęć to wysoce toksyczny metal, zwłaszcza gdy zmienia się w rtęć metylową (MeHg). 

Narażenie na kontakt z MeHg może poważnie wpłynąć na system nerwowy oraz uszkodzić 

system odpornościowy i system rozrodczy. 

 

Poprawka  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) W celu ograniczenia emisji 

pochodzących z transportu morskiego 

należy zapewnić pełne i terminowe 

wdrożenie pułapów określonych przez 

Międzynarodową Organizację Morską 

oraz ścisłe egzekwowanie dyrektywy UE 

dotyczącej zawartości siarki. Potrzebne są 

również dalsze działania w celu kontroli 

emisji pochodzących z żeglugi. UE i jej 

państwa członkowskie powinny rozważyć 

możliwość zdefiniowania nowych 

obszarów kontroli emisji i kontynuować 

współpracę w ramach IMO w celu 

dalszego ograniczenia emisji.  

Or. en 
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Poprawka  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Stałe i tymczasowe użytki zielone na 

całym terytorium Unii Europejskiej – 

utrzymywane dzięki działalności 

społeczności rolnych i zwierzętom 

żywionym w systemie wypasowym – 

odgrywają ważną rolę w łagodzeniu 

zmiany klimatu, biorąc pod uwagę fakt, że 

użytki zielone to główne czynniki 

pochłaniania dwutlenku węgla.1 a 

 __________________ 

 1 a por. Conant, R.T. (2010). „Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation.” Integrated Crop 

Management, s. 10, 20 i nast. 

(Sprawozdanie techniczne przygotowane 

dla Wydziału ds. Produkcji i Ochrony 

Roślin Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO).) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obszary trawiaste w Unii Europejskiej są głównym czynnikiem walki ze zmianą klimatu, 

ponieważ stanowią główną kategorię pochłaniaczy dwutlenku węgla na terytorium Unii. 

Użytki zielone zaspokajają potrzeby pokarmowe przeżuwaczy i pochłaniają emisje metanu 

(pochodzące z jelit przeżuwaczy). Z uwagi na korzyści dla walki ze zmianą klimatu i 

ekologiczną wartość użytków zielonych, dodanie metanu do wniosku przyniosłoby efekt 

odwrotny od zamierzonego. 

 

Poprawka  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Niniejsza dyrektywa powinna również 

przyczyniać się do ograniczenia kosztów 

Unii Europejskiej związanych z ochroną 

zdrowia przed zanieczyszczeniem 

powietrza dzięki poprawie jakości życia 

obywateli Europy, a także do sprzyjania 

przechodzeniu na zieloną gospodarkę. 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Europejscy rolnicy i europejskie 

użytki rolne w dużej mierze przyczyniają 

się do realizacji celów w zakresie ochrony 

środowiska i jakości powietrza. W ramach 

WPR rolnicy powinni być odpowiednio 

wynagradzani za ich obecną i przyszłą 

działalność w tym zakresie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy odpowiednio uznać i docenić wkład rolnictwa w realizację celów w zakresie ochrony 

środowiska i jakości powietrza. 

 

Poprawka  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) W celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery i 

zapewnienia skutecznego wkładu w 

realizację celu Unii w zakresie jakości 

powietrza – bez pociągania za sobą 

znacznych negatywnych skutków i 

zagrożeń dla zdrowia – oraz w celu 

ograniczenia poziomów depozycji 

zanieczyszczeń powodujących 

zakwaszanie i eutrofizację poniżej 

krytycznych obciążeń i poziomów w 

niniejszej dyrektywie ustanawia się 

zobowiązania do redukcji emisji na 2020, 

2025 i 2030 r. 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

(9) Państwa członkowskie przestrzegają 

zobowiązań do redukcji emisji określonych 

w niniejszej dyrektywie na 2020, 2025 

i 2030 r. 
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2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe zobowiązania do redukcji emisji na 2025 r. powinny być obowiązkowe, aby 

zapewnić liniowe ograniczenie emisji pomiędzy rokiem 2020 i 2030 i uniknąć zaporowych 

kosztów dla państw członkowskich pod koniec okresu zobowiązań. 

 

Poprawka  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020, 2025 i 2030 r. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe zobowiązania do redukcji emisji na 2025 r. powinny być obowiązkowe, aby 

zapewnić zgodność z celami do roku 2030. Dodatkowo osiągnięcie przez państwa 

członkowskie celów do 2025 r. zapewni dodatkowe korzyści dla zdrowia i środowiska płynące 

z ograniczenia zanieczyszczeń. 

 

Poprawka  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020, 2025 i 2030 r.  

Or. en 

 

Poprawka  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Cele redukcji emisji ustalono dla 2020 i 2030 r. Państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość realizacji swoich celów w zakresie obniżenia emisji na 2030 r. w jak najbardziej 

opłacalny dla nich sposób. Średnioterminowe poziomy emisji na 2025 r. są zatem zbędne. 

 

Poprawka  74 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. 
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osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Średnioterminowe poziomy na okres między wdrożeniem protokołu z Göteborga a nowymi, 

wymagającymi określenia poziomami w zakresie obniżenia emisji na 2030 r. są zbędne. 

 

Poprawka  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 
emisji wyznaczone na podstawie liniowej 

ścieżki między ich poziomami emisji na 

rok 2020 a poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

2030 r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny zbliżyć się 

w perspektywie 2025 r., zgodnie ze 

specyfiką swoich uregulowań krajowych i 

ze swoim potencjałem, do osiągnięcia 

średnioterminowych poziomów emisji 

wyznaczone na podstawie liniowej ścieżki 

między ich poziomami emisji na rok 2020 

a poziomami emisji określonymi w 

zobowiązaniach do redukcji emisji na 2030 

r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

Or. fr 

 

Poprawka  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy emisji 

wyznaczone na podstawie liniowej ścieżki 

między ich poziomami emisji na rok 2020 

a poziomami emisji określonymi w 

zobowiązaniach do redukcji emisji na 2030 

r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty. W 

przypadku gdy takie ograniczenie emisji w 

2025 r. jest niemożliwe, państwa 

członkowskie powinny wyjaśnić powody 

tego w swoich sprawozdaniach 

sporządzonych na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

(9) Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać zobowiązań do redukcji 

emisji określonych w niniejszej dyrektywie 

na 2020 i 2030 r. Aby zapewnić widoczny 

postęp w realizacji zobowiązań na 2030 r., 

państwa członkowskie powinny w 2025 r. 

osiągnąć średnioterminowe poziomy emisji 

wyznaczone na podstawie liniowej ścieżki 

między ich poziomami emisji na rok 2020 

a poziomami emisji określonymi w 

zobowiązaniach do redukcji emisji na 2030 

r., chyba że pociągałoby to za sobą 

nieproporcjonalnie wysokie koszty dla 

państw członkowskich i ich podmiotów 

gospodarczych. W przypadku gdy takie 

ograniczenie emisji w 2025 r. jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

powinny wyjaśnić powody tego w swoich 

sprawozdaniach sporządzonych na mocy 

niniejszej dyrektywy. 

Or. fr 

 

Poprawka  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) W latach 1990–2010 udało się 

zmniejszyć emisje NH3 w Unii o 27,9%1a. 

Przy określaniu nowych zobowiązań do 

redukcji emisji uwzględniane są 

odpowiednio dotychczasowe osiągnięcia 

państw członkowskich. Emisje NH3 

pochodzące z sektora rolnictwa podlegają 

procesom biologicznym i z tego względu 

mogą zostać jedynie ograniczone, ale nie 

całkowicie wykluczone. 

 __________________ 
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 1a Por. Eurostat (2013). Dane statystyczne 

dotyczące sektorów rolnictwa, leśnictwa i 

rybołówstwa. Luksemburg: Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej, s. 119.  

Or. de 

Uzasadnienie 

Sektor rolnictwa podjął już środki na rzecz obniżenia emisji. Przyszła polityka dotycząca 

jakości powietrza powinna uwzględniać redukcje już osiągnięte w rolnictwie. 

 

Poprawka  79 

Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Od 1990 r. emisje amoniaku w UE 

zostały ograniczone o niemal 30%20a. Przy 

określaniu pułapów emisji NH3 należy 

zatem uwzględnić wcześniejsze wysiłki 

państw członkowskich w zakresie redukcji 

emisji NH3 w sektorze rolnictwa. Należy 

też wziąć pod uwagę kompromisy 

związane z dobrostanem zwierząt. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20a Zob. dokument Eurostatu z 2013 r. nt. 

statystyk dotyczących rolnictwa, leśnictwa 

i rybołówstwa, s. 115–121. 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Krajowe zobowiązania do redukcji 

emisji metanu i amoniaku do 2030 r. 

powinny uwzględniać specyfikę sektora 

rolniczego oraz jego niskiego potencjału 

przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Or. fr 

 

Poprawka  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) W celu zapewnienia w UE równych 

warunków rynkowych w krajowych 

programach kontroli zanieczyszczenia 

powietrza należy uwzględnić redukcje 

emisji NH3 do atmosfery wynikające z 

podjęcia różnych środków. Obejmuje to 

dyrektywy 91/676/EWG1a i 92/438/EWG1b. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 

r. dotycząca ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

azotany pochodzenia rolniczego 

(91/676/EWG) (Dz.U. L 375 z 

31.12.1991). 

 1b Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz.U. L 59 z 8.3.1996). 

Or. de 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie obowiązujących dyrektyw w celu zwrócenia uwagi na synergie z punktu 

widzenia ochrony środowiska naturalnego. 
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Poprawka  82 

Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) Aby zapewnić w Europie równe 

warunki, w kontekście krajowych 

programów kontroli – określonych w 

niniejszej dyrektywie – należy uwzględnić 

redukcje emisji NH3 do atmosfery 

osiągnięte dzięki różnym środkom polityki 

UE, takim jak dyrektywa azotanowa 

(91/676/EWG) i realizacja krajowych 

strategii na rzecz ograniczenia osadzania 

się amoniaku na obszarach Natura 2000, 

w odniesieniu do dyrektywy ptasiej i 

siedliskowej (92/43/EWG). 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Niektóre państwa członkowskie 

opowiedziały się w ramach konwencji 

LRTAP za określeniem pułapów emisji w 

oparciu o paliwo wykorzystywane w 

sektorze transportu. Doprowadziło to do 

braku spójności z ich ogólnym zużyciem 

energii i statystykami oraz zużyciem 

energii i statystykami Unii jako całości. W 

związku z powyższym, aby zagwarantować 

wspólną i spójną podstawę dla wszystkich 

państw członkowskich i całej Unii, w 

niniejszej dyrektywie określa się wymogi 

dotyczące sprawozdawczości i 

(10) Niektóre państwa członkowskie 

opowiedziały się w ramach konwencji 

LRTAP za określeniem pułapów emisji w 

oparciu o paliwo wykorzystywane w 

sektorze transportu. Doprowadziło to do 

braku spójności z ich ogólnym zużyciem 

energii i statystykami oraz zużyciem 

energii i statystykami Unii jako całości. W 

związku z powyższym, aby zagwarantować 

wspólną i spójną podstawę dla wszystkich 

państw członkowskich i całej Unii, w 

niniejszej dyrektywie określa się wymogi 

dotyczące sprawozdawczości i 
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zobowiązania do redukcji emisji w oparciu 

o krajowe zużycie energii i sprzedawane 

paliwo, co zapewnia większą spójność z 

przepisami Unii w dziedzinie energii i 

zmiany klimatu. 

zobowiązania do redukcji emisji w oparciu 

o krajowe zużycie energii i sprzedawane 

paliwo. 

Or. fr 

 

Poprawka  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych 

poziomów emisji, należy umożliwić 

państwom członkowskim uwzględnienie 

redukcji emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

skreślony 
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tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

__________________  

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowany mechanizm elastyczności dla emisji z obszarów morskich jest zbyt 

skomplikowany i powinien zostać zlikwidowany; nie wszystkie bowiem państwa członkowskie 

są w stanie skorzystać z tej elastyczności i ponadto mogłoby to zagrozić osiągnięciu 

oczekiwanych korzyści dla zdrowia płynących z wniosku Komisji. 

 

Poprawka  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych 

poziomów emisji, należy umożliwić 

państwom członkowskim uwzględnienie 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji, państwa 

członkowskie powinny również mieć 

możliwość wspólnej realizacji zobowiązań 

dotyczących poziomów emisji w 
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redukcji emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 
poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

odniesieniu do metanu (CH4) oraz 

wykorzystania w tym celu decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Komisja mogłaby 

sprzeciwić się korzystaniu przez państwo 

członkowskie z tej elastyczności, gdyby 

warunki określone w niniejszej dyrektywie 

nie zostały spełnione. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

Or. en 
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Poprawka  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość wspólnej realizacji 

zobowiązań i wspólnego osiągania 

średnioterminowych poziomów emisji w 

odniesieniu do metanu (CH4) oraz 

wykorzystania w tym celu decyzji 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22.  

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 
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ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Komisja mogłaby 

sprzeciwić się korzystaniu przez państwo 

członkowskie z tych przepisów 

dotyczących elastyczności, gdyby warunki 

określone w niniejszej dyrektywie nie 

zostały spełnione. 
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zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 
Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

__________________ __________________ 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

Or. de 

Uzasadnienie 

Emisje metanu zostały uwzględnione w polityce dotyczącej klimatu w ramach wspólnego 

wysiłku redukcyjnego oraz systemu handlu emisjami. Jego włączenie do dyrektywy w sprawie 

krajowych poziomów emisji skutkuje dublowaniem przepisów, którego należy unikać w 

kontekście wysiłków na rzecz lepszego stanowienia prawa i sprawności regulacyjnej MŚP. 

 

Poprawka  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21 . Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22 . Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Aby sprawdzić zgodność ze 

swoimi krajowymi pułapami emisji, 

zobowiązaniami do redukcji emisji i 

średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 
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zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

Or. pl 

 

Poprawka  89 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Aby sprawdzić zgodność ze 

swoimi krajowymi pułapami emisji, 

zobowiązaniami do redukcji emisji i 

średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 
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korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

 

Or. de 

Uzasadnienie 

Metan jest gazem cieplarnianym, którego emisje są już objęte zakresem stosowania decyzji 

dotyczącej podziału obciążeń (decyzja nr 2009/406/WE) w ramach pakietu klimatyczno-

energetycznego UE. Włączenie zobowiązań dotyczących zmniejszenia emisji metanu do 

dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji doprowadziłoby do nadmiernej regulacji. 

 

Poprawka  90 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 
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członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Państwa członkowskie mogłyby uśredniać 

krajowe roczne emisje za dany rok, rok 

poprzedzający ten rok i rok następujący 

po nim, pod warunkiem, że średnia nie 

przekracza zobowiązań, w przypadku 

nieoczekiwanych warunków pogodowych 

lub gospodarczych mających wpływ na 

systemy zasilania. Komisja mogłaby 

sprzeciwić się korzystaniu przez państwo 

członkowskie z tych przepisów 

dotyczących elastyczności, gdyby warunki 

określone w niniejszej dyrektywie nie 

zostały spełnione. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 
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zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Państwa członkowskie 

powinny również mieć możliwość 

wspólnej realizacji zobowiązań i 

wspólnego osiągania średnioterminowych 

poziomów emisji w odniesieniu do metanu 

(CH4) oraz wykorzystania w tym celu 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr°406/2009/WE22. Aby sprawdzić 

zgodność ze swoimi krajowymi pułapami 

emisji, zobowiązaniami do redukcji emisji 

i średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

(11) Aby wspierać racjonalne pod 

względem kosztów wypełnienie krajowych 

zobowiązań do redukcji emisji oraz 

osiągnięcie średnioterminowych poziomów 

emisji, należy umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnienie redukcji 

emisji z międzynarodowej żeglugi 

morskiej, jeżeli emisje pochodzące z tego 

sektora są niższe niż poziomy emisji, które 

wynikałyby z przestrzegania norm 

zawartych w przepisach Unii, w tym 

limitów zawartości siarki w paliwach 

określonych w dyrektywie Rady 

1999/32/WE21. Aby sprawdzić zgodność ze 

swoimi krajowymi pułapami emisji, 

zobowiązaniami do redukcji emisji i 

średnioterminowymi poziomami emisji, 

państwa członkowskie mogłyby 

dostosowywać krajowe bilanse emisji w 

kontekście rozwoju wiedzy naukowej i 

ulepszonej metodyki w dziedzinie emisji. 

Komisja mogłaby sprzeciwić się 

korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 
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korzystaniu przez państwo członkowskie z 

tych przepisów dotyczących elastyczności, 

gdyby warunki określone w niniejszej 

dyrektywie nie zostały spełnione. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

21 Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 

kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji 

zawartości siarki w niektórych paliwach 

ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 

93/12/EWG (Dz.U. L 121 z 11.5.1999, s. 

13). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

22 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie, 

zmierzających do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych w celu realizacji do 

roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 

136). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie zobowiązań do redukcji emisji metanu w dyrektywie w sprawie krajowych 

pułapów emisji ogranicza elastyczność, jaką zapewnia państwom członkowskim decyzja w 

sprawie wspólnych wysiłków w zakresie redukcji emisji (decyzja 406/2009/WE), pod 

względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz powoduje nadmierną regulację, 

mając na uwadze, że metan jest gazem cieplarnianym uwzględnionym już w decyzji 

406/2009/WE w ramach europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Ponadto środki na 

rzecz dalszej redukcji emisji metanu miałyby wpływ na dobrostan zwierząt. 

 

Poprawka  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Aby sprawdzić zgodność ze swoimi 

krajowymi pułapami emisji i 
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zobowiązaniami do redukcji emisji, 

państwa członkowskie mogą 

dostosowywać krajowe bilanse emisji, 

wykorzystując postęp wiedzy naukowej i 

udoskonaloną metodykę w dziedzinie 

emisji. Jeżeli państwa członkowskie nie 

osiągną swoich poziomów redukcji na 

dany rok z powodu nieprzewidzianych 

okoliczności, powinny mieć możliwość 

podania średniej trzyletniej obejmującej 

dany rok oraz dwa wcześniejsze lata, o ile 

średnia ta nie przekracza ich docelowego 

poziomu redukcji. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Ten instrument elastyczności odpowiada sposobowi postępowania określonemu w protokole z 

Göteborga. 

 

Poprawka  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji, 

a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie – w porozumieniu z 

odpowiednim organem na szczeblu 

lokalnym lub regionalnym – powinny 

wziąć pod uwagę potrzebę ograniczenia 

emisji w strefach i aglomeracjach 

dotkniętych nadmiernymi stężeniami 

zanieczyszczeń powietrza lub w strefach i 

aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 
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sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zobowiązania do redukcji emisji na 2025 r. powinny być wiążące. Przy opracowywaniu 

krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza państwa członkowskie powinny 

zasięgać opinii również właściwego organu na szczeblu lokalnym lub regionalnym. 

 

Poprawka  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji, 

a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 
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strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. de 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość osiągnięcia swoich poziomów redukcji na 

2030 r. w różny sposób. W tym celu należy im zapewnić elastyczność przy wyborze 

najbardziej opłacalnej z ich punktu widzenia metody. 

 

Poprawka  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji, 

a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 
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aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji, 

a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 



 

AM\1058775PL.doc 41/99 PE554.952v01-00 

 PL 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

zbliżyć się do spełnienia wymogów 

dotyczących redukcji emisji i osiągnąć 

średnioterminowe poziomy emisji, a także 

przyczynić się do realizacji unijnych celów 

dotyczących jakości powietrza. W związku 

z tym państwa członkowskie powinny 

wziąć pod uwagę potrzebę ograniczenia 

emisji w strefach i aglomeracjach 

dotkniętych nadmiernymi stężeniami 

zanieczyszczeń powietrza lub w strefach i 

aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 
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przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Poprawka  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych wysokimi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 
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__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. fr 

 

Poprawka  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

(12) Państwa członkowskie powinny 

przyjąć i wdrożyć krajowy program 

kontroli zanieczyszczenia powietrza, aby 

spełnić wymogi dotyczące redukcji emisji i 

osiągnąć średnioterminowe poziomy 

emisji, a także przyczynić się do realizacji 

unijnych celów dotyczących jakości 

powietrza. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny wziąć pod uwagę 

potrzebę ograniczenia emisji w strefach i 

aglomeracjach dotkniętych nadmiernymi 

stężeniami zanieczyszczeń powietrza, w 

szczególności w pobliżu szkół, żłobków i 

przedszkoli, domów opieki, szpitali lub w 

strefach i aglomeracjach, które znacząco 

przyczyniają się do zanieczyszczenia 

powietrza w innych strefach i 

aglomeracjach, w tym w państwach 

sąsiednich. W tym celu krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza 

powinny przyczyniać się do wdrażania 

planów ochrony jakości powietrza, 

przyjętych na mocy art. 23 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE23. 

__________________ __________________ 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
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w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 

11.6.2008, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Aby zapewnić skuteczność niniejszej 

dyrektywy i środków przyjętych w celu 

realizacji jej celów potrzebne są kontrole 

środowiskowe i nadzór rynku. Państwa 

członkowskie powinny zapewnić 

odpowiednie zasoby pozwalające 

przeprowadzić kontrole i nadzór rynku w 

sposób skuteczny. 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) W przypadku niezachowania 

zgodności z zobowiązaniami do redukcji 

emisji określonymi w niniejszej dyrektywie 

na 2020, 2025 i 2030 r., państwa 

członkowskie nie przerzucają ciężaru 

zachowania zgodności na organy, które 

nie dysponują strategicznymi 

zdolnościami i uprawnieniami do 

zapewnienia zgodności. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W takim przypadku – gdy państwo członkowskie nie wywiązuje się z obowiązków 

wynikających z dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji – ważna jest ochrona władz 

lokalnych, z których wiele dysponuje ograniczonym budżetem, tak aby nie były one obciążane 

karami w wyniku postępowania w sprawie uchybienia. 

 

Poprawka  102 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć opłacalne środki mające 

zastosowanie do sektora rolniczego. 

Niektóre z tych środków wiążą się ze 

znacznymi dodatkowymi kosztami, które 

są nie do udźwignięcia dla małych i 

średnich gospodarstw rolnych. 

Gospodarstwa, które nie są objęte 

zakresem stosowania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie emisji przemysłowych, mogą 

zostać wyłączone z zakresu zastosowania 

niniejszej dyrektywy. Z uwagi na 

specyficzne warunki krajowe państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

wprowadzania środków inne niż środki 

określone w niniejszej dyrektywie, o 

równoważnym poziomie ekologiczności. 

 Tylko dzięki proporcjonalnym środkom 

można poprawić jakość powietrza, nie 

zagrażając przy tym przyszłości 

gospodarstw rolnych. Wysiłki sektora 

rolnego na rzecz dalszego rozwoju praktyk 

hodowlanych nie mogą zostać zniweczone 

przez wytyczne dotyczące obniżenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Krajowe 

programy kontroli zanieczyszczenia 
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powietrza muszą umożliwiać zachowanie 

należytej równowagi między formami 

hodowli pożądanymi z politycznego i 

społecznego punktu widzenia a kontrolą 

emisji. 

Or. de 

Uzasadnienie 

W sektorze rolnictwa ścierają się cele różnych dziedzin polityki. Utrzymanie struktur rolnych 

w ramach gospodarowania gruntami nie może zostać narażone na szwank z powodu 

niemożliwych do zrealizowania celów. Powiązanie z dyrektywą w sprawie emisji 

przemysłowych zapewni zgodność z zasadą lepszego stanowienia prawa. 

 

Poprawka  103 

Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Środki te powinny 

opierać się na konkretnych informacjach i 

danych uwzględniających postęp naukowy 

i wcześniejsze działania podjęte przez 

państwa członkowskie. Powinny też być 

racjonalne pod względem kosztów. Z 

uwagi na specyficzne warunki krajowe 

państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość wprowadzania środków inne 

niż środki określone w niniejszej 

dyrektywie, o równoważnym poziomie 

ekologiczności. 

Or. en 
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Poprawka  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć racjonalne pod względem kosztów 

środki mające zastosowanie do sektora 

rolniczego. Inwestycje w ograniczanie 

emisji w rolnictwie mają konsekwencje 

długoterminowe, różne w zależności od 

wielkości gospodarstwa. Należy to 

odpowiednio uwzględnić, tak by 

skutecznie sprzyjać podejmowaniu 

środków łagodzenia zmiany klimatu. Z 

uwagi na specyficzne warunki krajowe 

państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość wprowadzania środków inne 

niż środki określone w niniejszej 

dyrektywie, o równoważnym poziomie 

ekologiczności. Poprawę jakości powietrza 

można osiągnąć jedynie za pomocą 

proporcjonalnych środków bez zagrażania 

przyszłości gospodarstw rolnych. Nie 

należy podważać wysiłków 

podejmowanych przez sektor rolny w celu 

rozwoju procedur hodowli zwierząt przez 

zobowiązania do redukcji emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Krajowe 

programy kontroli zanieczyszczenia 

powietrza powinny zapewniać równowagę 

pomiędzy hodowlą zwierząt i kontrolą 

zanieczyszczeń – pożądanymi z 

politycznego i społecznego punktu 

widzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 

do atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

(13) Aby ograniczyć emisje do atmosfery z 

głównych źródeł zanieczyszczeń, do 

krajowych programów kontroli 

zanieczyszczenia powietrza należy włączyć 

środki mające zastosowanie do sektora 

rolniczego, nie zagrażając dobrostanowi 

zwierząt. Z uwagi na specyficzne warunki 

krajowe państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość wprowadzania środków 

inne niż środki określone w niniejszej 

dyrektywie, o równoważnym poziomie 

ekologiczności. 

Or. fr 

 

Poprawka  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3, CH4 i 

PM2,5 do atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Należy wspierać środki ograniczające emisje metanu na szczeblu krajowym, tak aby 

zmniejszyć stężenie ozonu w warstwie przyziemnej powodowane przez metan i inne 

zanieczyszczenia. Wiele z tych środków mogłoby zostać opracowanych przy pomocy 

finansowej z unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich, a niektóre środki można 

nawet wdrożyć bez żadnych kosztów (np. systemy biogazu mogą zapewniać dodatkowe źródło 

dochodu dzięki sprzedaży energii elektrycznej).  

 

Poprawka  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3 i PM2,5 do 

atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

(13) Aby ograniczyć emisje NH3, CH4 i 

PM2,5 do atmosfery z głównych źródeł 

zanieczyszczeń, do krajowych programów 

kontroli zanieczyszczenia powietrza należy 

włączyć środki mające zastosowanie do 

sektora rolniczego. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków inne niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Aby ograniczyć emisje z głównych 

źródeł zanieczyszczeń, do krajowych 

programów kontroli zanieczyszczenia 

powietrza należy włączyć środki mające 
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zastosowanie do wszystkich odpowiednich 

sektorów, w tym rolnictwa, przemysłu, 

transportu drogowego, maszyn jezdnych 

nieporuszających się po drogach, żeglugi 

śródlądowej i krajowej, ogrzewania 

gospodarstw domowych i 

rozpuszczalników. Z uwagi na specyficzne 

warunki krajowe państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość wprowadzania 

środków innych niż środki określone w 

niniejszej dyrektywie, o równoważnym 

poziomie ekologiczności. 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 

na szczeblu krajowym należy unikać 

powielania przepisów określonych w 

dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 

grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi 

przez azotany pochodzenia rolniczego. 

Dyrektywa ta zawiera już bardzo szerokie i 

szczegółowe regulacje dotyczące poprawy 

efektywności nawożenia, składowania i 

stosowania nawozów, a w związku z tym 

również dotyczące przeciwdziałania 

wyciekom azotu, które mają pośrednie 

pozytywne skutki dla jakości powietrza. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie azotanów przewiduje już szerokie regulacje dotyczące przeciwdziałania 

wyciekom azotu. Należy uwzględnić ten fakt w dyrektywie w sprawie krajowych poziomów 

redukcji, aby zapobiec dublowaniu przepisów. 
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Poprawka  110 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) (nowy) Przy wdrażaniu niniejszej 

dyrektywy na szczeblu krajowym należy 

unikać powielania przepisów określonych 

w dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 

grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi 

przez azotany pochodzenia rolniczego. 

Dyrektywa ta zawiera już bardzo szerokie i 

szczegółowe regulacje dotyczące poprawy 

efektywności nawożenia, składowania i 

stosowania nawozów, a w związku z tym 

również dotyczące przeciwdziałania 

wyciekom azotu, które mają pośrednie 

pozytywne skutki dla jakości powietrza.   

Or. de 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie azotanów przewiduje bardzo szerokie regulacje dotyczące 

przeciwdziałania wyciekom azotu, natomiast we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy w 

sprawie krajowych poziomów emisji kwestię tę pominięto i nakazano sporządzenie nowych 

programów działania. W celu zmniejszenia biurokracji należy unikać dublowania przepisów. 

 

Poprawka  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Programy kontroli zanieczyszczenia 

powietrza nie powinny określać dla 

sektora przemysłu żadnych środków, które 

wykraczają poza najlepsze dostępne 
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techniki (BAT) określone w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE1a. 

 __________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 

2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 

(zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. 

L 334 z 17.12.2010, s. 17). 

Or. de 

Uzasadnienie 

Nie należy zmuszać przemysłu do przyjmowania środków wykraczających poza najlepsze 

dostępne techniki zdefiniowane w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, aby obniżyć 

emisje z ich zakładów. Dotyczy to w szczególności środków, których nie można wdrożyć w 

opłacalny sposób. 

 

Poprawka  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) W celu poprawy jakości powietrza, 

szczególnie na obszarach miejskich, do 

krajowych programów kontroli 

zanieczyszczenia należy włączyć środki 

ograniczenia emisji tlenków azotu i 

cząstek stałych na obszarach miejskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Oprócz wprowadzenia technicznych rozwiązań na szczeblu UE (np. norm Euro), państwa 

członkowskie powinny opracować, przyjąć i wdrożyć środki nietechniczne, które mogą 

zdecydowanie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza pochodzące z pojazdów oraz poprawić 

zdrowie ludzi i stan środowiska. 
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Poprawka  113 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby opracować rzetelne krajowe 

programy kontroli zanieczyszczenia 

powietrza oraz wszelkie istotne 

aktualizacje, państwa członkowskie 

powinny poddać te programy i aktualizacje 

konsultacjom z opinią publiczną i 

właściwymi organami na wszystkich 

poziomach na etapie, na którym wszystkie 

warianty strategiczne i warianty dotyczące 

środków pozostają otwarte. Państwa 

członkowskie powinny podjąć konsultacje 

transgraniczne w przypadku, gdy 

wdrożenie ich programu mogłoby mieć 

wpływ na jakość powietrza w innym 

państwie, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach unijnych i 

międzynarodowych, w tym w Konwencji o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym (Espoo, 1991 

r.) i jej protokole w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

(Kijów, 2003 r.), zatwierdzonych przez 

Radę24. 

(15) Aby opracować rzetelne krajowe 

programy kontroli zanieczyszczenia 

powietrza oparte na powtarzalnych 

pomiarach i wynikach badań oraz 

wszelkie istotne aktualizacje, państwa 

członkowskie powinny poddać te 

programy i aktualizacje konsultacjom z 

opinią publiczną i właściwymi organami na 

wszystkich poziomach na etapie, na 

którym wszystkie warianty strategiczne i 

warianty dotyczące środków pozostają 

otwarte. Państwa członkowskie powinny 

podjąć konsultacje transgraniczne w 

przypadku, gdy wdrożenie ich programu 

mogłoby mieć wpływ na jakość powietrza 

w innym państwie, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach unijnych i 

międzynarodowych, w tym w Konwencji o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym (Espoo, 1991 

r.) i jej protokole w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

(Kijów, 2003 r.), zatwierdzonych przez 

Radę24. 

__________________ __________________ 

24 Decyzja Rady 2008/871/WE z dnia 20 

października 2008 r. w sprawie 

zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty 

Europejskiej Protokołu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Konwencji EKG ONZ o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym sporządzonej 

w Espoo w 1991 r. (Dz.U. L 308 z 

19.11.2008, s. 33). 

24 Decyzja Rady 2008/871/WE z dnia 20 

października 2008 r. w sprawie 

zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty 

Europejskiej Protokołu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Konwencji EKG ONZ o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym sporządzonej 

w Espoo w 1991 r. (Dz.U. L 308 z 

19.11.2008, s. 33). 

Or. de 
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Poprawka  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby opracować rzetelne krajowe 

programy kontroli zanieczyszczenia 

powietrza oraz wszelkie istotne 

aktualizacje, państwa członkowskie 

powinny poddać te programy i aktualizacje 

konsultacjom z opinią publiczną i 

właściwymi organami na wszystkich 

poziomach na etapie, na którym wszystkie 

warianty strategiczne i warianty dotyczące 

środków pozostają otwarte. Państwa 

członkowskie powinny podjąć konsultacje 

transgraniczne w przypadku, gdy 

wdrożenie ich programu mogłoby mieć 

wpływ na jakość powietrza w innym 

państwie, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach unijnych i 

międzynarodowych, w tym w Konwencji o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym (Espoo, 1991 

r.) i jej protokole w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

(Kijów, 2003 r.), zatwierdzonych przez 

Radę24. 

(15) Aby opracować rzetelne i oparte na 

podstawach naukowych krajowe programy 

kontroli zanieczyszczenia powietrza oraz 

wszelkie istotne aktualizacje, państwa 

członkowskie powinny poddać te 

programy i aktualizacje konsultacjom z 

opinią publiczną i właściwymi organami na 

wszystkich poziomach na etapie, na 

którym wszystkie warianty strategiczne i 

warianty dotyczące środków pozostają 

otwarte. Państwa członkowskie powinny 

podjąć konsultacje transgraniczne w 

przypadku, gdy wdrożenie ich programu 

mogłoby mieć wpływ na jakość powietrza 

w innym państwie, zgodnie z wymogami 

określonymi w przepisach unijnych i 

międzynarodowych, w tym w Konwencji o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym (Espoo, 1991 

r.) i jej protokole w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

(Kijów, 2003 r.), zatwierdzonych przez 

Radę24. 

__________________ __________________ 

24 Decyzja Rady 2008/871/WE z dnia 20 

października 2008 r. w sprawie 

zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty 

Europejskiej Protokołu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Konwencji EKG ONZ o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym sporządzonej 

w Espoo w 1991 r. (Dz.U. L 308 z 

19.11.2008, s. 33). 

24 Decyzja Rady 2008/871/WE z dnia 20 

października 2008 r. w sprawie 

zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty 

Europejskiej Protokołu w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko do Konwencji EKG ONZ o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym sporządzonej 

w Espoo w 1991 r. (Dz.U. L 308 z 

19.11.2008, s. 33). 

Or. de 
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Poprawka  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Zgodnie z Konwencją z Aarhus o 

dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w 

sprawach dotyczących środowiska oraz z 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości społeczeństwu należy dać 

szeroki dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości, aby zapewnić skuteczne 

wdrożenie i egzekwowanie niniejszej 

dyrektywy oraz przyczynić się do ochrony 

prawa do życia w środowisku 

odpowiednim do zachowania zdrowia i 

dobrego samopoczucia ludzi.  

Or. en 

 

Poprawka  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15b) Aby zapewnić skuteczność niniejszej 

dyrektywy i środków przyjętych w celu 

realizacji jej celów potrzebne są kontrole 

środowiskowe i nadzór rynku. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Normy Euro nie doprowadziły do spodziewanego ograniczenia emisji NOx, co oznacza, że 

środki techniczne nie zawsze są skuteczne w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. 

Celem poprawki jest zapewnienie, że podobne problemy będą identyfikowane przez państwa 

członkowskie i podjęte zostaną środki naprawy, tak aby zapewnić zgodność z zobowiązaniami 

do redukcji emisji. Wywrze to również nacisk na producentów, aby zapewnili zgodność ich 

pojazdów i sprzętu z wymogami w warunkach eksploatacji. 

 

Poprawka  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15c) Oceniając synergię między unijną 

polityką dotyczącą jakości powietrza a 

polityką klimatyczno-energetyczną, 

Komisja uwzględnia w tym celu 

przeprowadzoną przez Parlament 

Europejski uzupełniającą ocenę skutków 

dotyczącą powiązań między unijną 

polityką w zakresie jakości powietrza z 

polityką klimatyczno-energetyczną. 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić i przekazywać bilanse i 

prognozy emisji oraz raporty metodyczne 

IIR dla wszystkich substancji 

zanieczyszczających powietrze objętych 

niniejszą dyrektywą, dzięki czemu Unia 

będzie mogła spełnić obowiązki dotyczące 

(16) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić i przekazywać bilanse i 

prognozy emisji oraz raporty metodyczne 

IIR dla wszystkich substancji 

zanieczyszczających powietrze objętych 

niniejszą dyrektywą, co w efekcie musi 

umożliwić Unii spełnienie obowiązków 
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sprawozdawczości na mocy konwencji 

LRTAP i jej protokołów. 

dotyczących sprawozdawczości na mocy 

konwencji LRTAP i jej protokołów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustanowione bilanse, prognozy i raporty metodyczne z pewnością muszą umożliwić Unii 

spełnienie obowiązków dotyczących sprawozdawczości na mocy konwencji LRTAP i jej 

protokołów. 

 

Poprawka  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Zgodnie z Konwencją z Aarhus o 

dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w 

sprawach dotyczących środowiska oraz z 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości społeczeństwu należy dać 

szeroki dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości, aby zapewnić skuteczne 

wdrożenie i egzekwowanie niniejszej 

dyrektywy oraz przyczynić się do ochrony 

prawa do życia w środowisku 

odpowiednim do zachowania zdrowia i 

dobrego samopoczucia ludzi.  

Or. en 

 

Poprawka  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 



 

PE554.952v01-00 58/99 AM\1058775PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) W celu uwzględnienia rozwoju 

technicznego należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do zmiany 

wytycznych dotyczących 

sprawozdawczości określonych w 

załączniku I, jak również do zmiany części 

1 załącznika III oraz załączników IV i V w 

celu dostosowania ich do postępu 

technicznego. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów. Przygotowując 

i opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, 

terminowe i odpowiednie przekazywanie 

stosownych dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

(21) Akty, które dotyczą zmiany 

wytycznych dotyczących 

sprawozdawczości określonych w 

załączniku I, jak również do zmiany części 

1 załącznika III oraz załączników IV i V w 

celu dostosowania ich do postępu 

technicznego, powinny być przedłożone 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Or. fr 

 

Poprawka  121 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) W celu uwzględnienia rozwoju 

technicznego należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do zmiany 

wytycznych dotyczących 

sprawozdawczości określonych w 

załączniku I, jak również do zmiany części 

1 załącznika III oraz załączników IV i V w 

celu dostosowania ich do postępu 

technicznego. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

(21) W celu uwzględnienia rozwoju 

technicznego należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do zmiany 

wytycznych dotyczących 

sprawozdawczości określonych w 

załączniku I, jak również do zmiany części 

1 załącznika III oraz załączników IV i V w 

celu dostosowania ich do postępu 

technicznego. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje z 
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poziomie ekspertów. Przygotowując 

i opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 

i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

zainteresowanymi podmiotami, w tym na 

poziomie ekspertów. Przygotowując 

i opracowując akty delegowane, Komisja 

powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 

i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

Or. de 

 

Poprawka  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonania niniejszej 

dyrektywy Komisji należy powierzyć 

uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 

należy wykonywać zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 

Parlamentu Europejskiego i Rady27. 

skreślony 

__________________  

27 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. fr 

 

Poprawka  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Zgodnie z niniejszą dyrektywą 

państwa członkowskie muszą dopełnić 

zobowiązań do redukcji emisji 

określonych w jej załączniku II. Państwa 

członkowskie powinny mieć jednak 

możliwość decydowania, jak wywiązać się 

tych zobowiązań w jak najbardziej 

opłacalny sposób. W związku z tym środki 

określone w załączniku III do niniejszej 

dyrektywy powinny być traktowane jako 

wytyczne. 

Or. de 

 

Poprawka  124 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Państwa członkowskie powinny 

określić zasady dotyczące sankcji 

stosowanych w przypadku naruszenia 

przepisów krajowych przyjętych na 

podstawie niniejszej dyrektywy i zapewnić 

ich wykonanie. Sankcje te powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. it 

 

Poprawka  125 

Ivan Jakovčić 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) wzywa państwa kandydujące i 
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potencjalne państwa kandydujące do 

dostosowania ich regulacji krajowych do 

niniejszej dyrektywy w stopniu, w jakim 

jest to dla nich możliwe. 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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 emisji do 

atmosfery zanieczyszczeń powodujących 

zakwaszanie i eutrofizację, niektórych 

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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie wszystkie prekursory ozonu powinny być objęte niniejszym wnioskiem lub obowiązującą 

dyrektywą 2003/35/WE. Nie należy uwzględniać metanu. 

 

Poprawka  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Niniejsza dyrektywa ma na celu 

ograniczenie emisji do atmosfery 

zanieczyszczeń powodujących 

zakwaszanie i eutrofizację, prekursorów 

ozonu, cząstek pierwotnych i prekursorów 

cząstek wtórnych oraz innych 

zanieczyszczeń powietrza, a tym samym 

ma przyczynić się do: 

 a) osiągnięcia długoterminowego celu 

Unii w zakresie takiej jakości powietrza, 

która nie powoduje znacznego 

negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i 

środowisko, ani nie stwarza dla nich 

zagrożeń, zgodnie z wytycznymi Światowej 

Organizacji Zdrowia; 

 b) osiągnięcia unijnych celów w dziedzinie 

różnorodności biologicznej i ekosystemu 

dzięki zmniejszeniu poziomu i depozycji 

zanieczyszczeń powodujących 

zakwaszanie i eutrofizację oraz innych 

zanieczyszczeń, w tym ozonu w warstwie 

przyziemnej, do wartości poniżej 

krytycznych obciążeń i poziomów; 

 c) osiągnięcia celów dotyczących jakości 

powietrza określonych w prawie Unii; 

 d) złagodzenia skutków zmiany klimatu 

dzięki ograniczeniu emisji krótkotrwałych 

zanieczyszczeń; 

 e) ogólnej poprawy jakości powietrza. 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Niniejszą dyrektywę stosuje się do emisji Niniejszą dyrektywę stosuje się do emisji 
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zanieczyszczeń, o których mowa w 

załączniku I, ze wszystkich źródeł 

występujących na terytorium państw 

członkowskich, w ich wyłącznych strefach 

ekonomicznych oraz w strefach kontroli 

zanieczyszczeń. 

zanieczyszczeń, o których mowa w 

załączniku I, ze wszystkich źródeł 

antropogenicznych występujących na 

terytorium państw członkowskich, w ich 

wyłącznych strefach ekonomicznych oraz 

w strefach kontroli zanieczyszczeń. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakres musi być precyzyjny i spójny z innymi artykułami, takimi jak art. 4. 

 

Poprawka  129 

Nils Torvalds 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Niniejszą dyrektywę stosuje się do emisji 

zanieczyszczeń, o których mowa w 

załączniku I, ze wszystkich źródeł 

występujących na terytorium państw 

członkowskich, w ich wyłącznych strefach 

ekonomicznych oraz w strefach kontroli 

zanieczyszczeń. 

Niniejszą dyrektywę stosuje się do emisji 

zanieczyszczeń, o których mowa w 

załączniku I, ze wszystkich źródeł 

antropogenicznych występujących na 

terytorium państw członkowskich, w ich 

wyłącznych strefach ekonomicznych oraz 

w strefach kontroli zanieczyszczeń. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zakres musi być precyzyjny i spójny z innymi artykułami, takimi jak art. 4. 

 

Poprawka  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „prekursory ozonu” oznaczają tlenki 

azotu, niemetanowe lotne związki 

organiczne, metan i tlenek węgla; 

2. „prekursory ozonu” oznaczają tlenki 

azotu oraz niemetanowe lotne związki 

organiczne; 

Or. de 

Uzasadnienie 

Nie należy wprowadzać celów redukcji emisji dla metanu do dyrektywy w sprawie krajowych 

poziomów emisji. W związku z tym wykreślono metan z powyższego ustępu, podobnie jak 

tlenek węgla, który nie pojawia się we wniosku dotyczącym dyrektywy. 

 

Poprawka  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „prekursory ozonu” oznaczają tlenki 

azotu, niemetanowe lotne związki 

organiczne, metan i tlenek węgla; 

2. „prekursory ozonu” oznaczają tlenki 

azotu, niemetanowe lotne związki 

organiczne i tlenek węgla; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zawarcie zobowiązań do redukcji emisji metanu w dyrektywie w sprawie krajowych pułapów 

emisji ogranicza elastyczność, jaką zapewnia państwom członkowskim decyzja w sprawie 

wspólnych wysiłków w zakresie redukcji emisji (decyzja 406/2009/WE), jeśli chodzi o 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oraz powoduje nadmierną regulację, mając na 

uwadze, że metan jest gazem cieplarnianym uwzględnionym już w decyzji 406/2009/WE w 

ramach europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Ponadto środki na rzecz dalszej 

redukcji emisji metanu miałyby wpływ na dobrostan zwierząt. 

 

Poprawka  132 

Jadwiga Wiśniewska 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „prekursory ozonu” oznaczają tlenki 

azotu, niemetanowe lotne związki 

organiczne, metan i tlenek węgla; 

2. „prekursory ozonu” oznaczają tlenki 

azotu, niemetanowe lotne związki 

organiczne i tlenek węgla; 

Or. pl 

 

Poprawka  133 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 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 – o ile nie określono 

inaczej – wszystkie związki organiczne 

natury antropogenicznej, inne niż metan, 

które są zdolne do wytwarzania utleniaczy 

fotochemicznych w reakcjach z tlenkami 

azotu w obecności światła słonecznego; 

Or. it 

 

Poprawka  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. „krajowe zobowiązanie do redukcji 

emisji” oznacza redukcję emisji substancji 

wyrażoną jako odsetek redukcji emisji 

pomiędzy całkowitą ilością emisji 

uwolnionych podczas roku odniesienia 

(2005) a całkowitą ilością emisji 

uwolnionych w docelowym roku 

7. „krajowe zobowiązanie do redukcji 

emisji” oznacza redukcję emisji substancji 

wyrażoną jako odsetek redukcji emisji 

pomiędzy całkowitą ilością emisji 

uwolnionych podczas roku odniesienia 

(2005) a całkowitą ilością emisji 

uwolnionych w docelowym roku 
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kalendarzowym, której państwa 

członkowskie nie mogą przekroczyć; 

kalendarzowym, do której państwa 

członkowskie powinny się zbliżyć; 

Or. fr 

 

Poprawka  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. „międzynarodowa żegluga morska” 

oznacza kursy – na morzu i w wodach 

przybrzeżnych – statków wodnych 

pływających pod wszystkimi banderami, 

wypływających z terytorium jednego 

państwa i wpływających na terytorium 

innego państwa, z wyjątkiem statków 

rybackich; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a. „unijna polityka dotycząca źródeł 

zanieczyszczeń powietrza” oznacza 

rozporządzenia i dyrektywy, które 

niezależnie od ustalonych w nich 

obowiązków za jeden z celów, częściowo 

lub nie, mają ograniczenie emisji 

dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu 

(NOx), niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO), amoniaku (NH3) 

i cząstek stałych (PM2,5), przez podjęcie 

środków łagodzących u źródła, 

obejmujące co najmniej, ale nie 
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wyłącznie, redukcję emisji osiągniętą 

dzięki: 

 - rozporządzeniu 94/63; 

 - rozporządzeniu 97/68; 

 - rozporządzeniu 98/70; 

 - rozporządzeniu 1999/32; 

 - rozporządzeniu 2009/126; 

 - rozporządzeniu 2004/42; 

 - rozporządzeniu 2007/46/WE 

obejmującym dyrektywę 

15/2007,dyrektywę 79/2009, dyrektywę 

595/2009 i dyrektywę 661/2009;  

 - rozporządzeniu 2010/75; 

 - dyrektywie 167/2013; 

 - dyrektywie 168/2013; 

 - rozporządzeniu 2014/94; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W związku z planami nowej Komisji w zakresie lepszych uregulowań prawnych do dyrektywy 

dodano „unijną politykę dotyczącą źródeł zanieczyszczeń powietrza”. Odtąd w polityce 

dotyczącej jakości powietrza należy uwzględniać i oceniać wdrożenie unijnej polityki 

dotyczącej źródeł zanieczyszczenia powietrza, aby uniknąć powielania, wzmocnić synergię 

oraz rozumieć sukcesy i porażki niektórych państw członkowskich. 

 

Poprawka  137 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a. 13. „najlepsze dostępne techniki” 

oznaczają najbardziej efektywny i 

zaawansowany etap rozwoju danej 

działalności i metod jej prowadzenia, 

który wskazuje możliwe wykorzystanie 

poszczególnych technik jako podstawy 
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przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości 

emisji i innych warunków pozwolenia 

mających na celu zapobieganie 

powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, 

ograniczenie emisji i oddziaływania na 

środowisko jako całość: 

 a) „techniki” obejmują zarówno 

stosowane technologie, jak i sposób, w 

jaki dana instalacja jest projektowana, 

budowana i utrzymywana, eksploatowana 

i wycofywana z eksploatacji; 

 b) „dostępne techniki” oznaczają techniki 

o takim stopniu rozwoju, który pozwala na 

ich wdrożenie w danym sektorze 

przemysłu, zgodnie z istniejącymi 

warunkami ekonomicznymi i 

technicznymi, z uwzględnieniem kosztów i 

korzyści, niezależnie od tego, czy techniki 

te są wykorzystywane lub zostały 

opracowane w danym państwie 

członkowskim, o ile są one dostępne dla 

operatora; 

 c) „najlepsze” oznacza najbardziej 

efektywne w osiąganiu wysokiego 

ogólnego poziomu ochrony środowiska 

jako całości; 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 12a. „zainteresowana społeczność” 

oznacza społeczność, której dotyczą lub 

mogą dotyczyć emisje zanieczyszczeń 

powietrza do atmosfery, lub która jest 

nimi zainteresowana; do celów niniejszej 

definicji za zainteresowane uznaje się 

organizacje pozarządowe propagujące 

ochronę środowiska, organizacje 
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konsumenckie, organizacje 

reprezentujące interesy najsłabszych grup 

oraz inne odpowiednie organy ochrony 

zdrowia spełniające wymogi na mocy 

prawa krajowego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. nowy art. 12 o dostępie do sprawiedliwości. Niniejsza definicja jest konieczna dla 

zapewnienia, aby państwa członkowskie umożliwiały szeroki dostęp do sprawiedliwości w 

sposób zgodny z konwencją z Aarhus i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 

Poprawka  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 r., jak określono w załączniku II, oraz 

podejmują wszelkie niezbędne środki, 

które nie pociągają za sobą 

nieproporcjonalnie wysokich kosztów, w 

celu ograniczenia do 2030 r. swoich 

antropogenicznych emisji dwutlenku 

siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), 

niemetanowych lotnych związków 

organicznych (NMLZO), amoniaku (NH3) 

i cząstek stałych (PM2,5) zgodnie z 

orientacyjnymi poziomami redukcji w 

załączniku II. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zawarcie zobowiązań do redukcji emisji metanu w dyrektywie w sprawie krajowych pułapów 

emisji ogranicza elastyczność, jaką zapewnia państwom członkowskim decyzja w sprawie 

wspólnych wysiłków w zakresie redukcji emisji (decyzja 406/2009/WE), jeśli chodzi o 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oraz powoduje nadmierną regulację. Ponadto 

prognozy emisji zanieczyszczeń z niektórych sektorów i rodzajów działalności charakteryzują 

się znaczną niepewnością. Dlatego też możliwości redukcji nie można określić z odpowiednią 

dokładnością. Poza tym wskazane wartości nakładają zbyt duże obciążenia na rolnictwo. 

 

Poprawka  140 

Andrzej Grzyb 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 do 2029 r., jak określono w 

załączniku II. 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

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 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 
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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. 

amoniaku (NH3) oraz cząstek stałych 

(PM2,5) zgodnie z krajowymi 

zobowiązaniami do redukcji emisji 

mającymi zastosowanie od 2020 i 2030 r., 

jak określono w załączniku II; w 

przypadku metanu (CH4) należy 

przeprowadzić ocenę skutków przed 

określeniem krajowego zobowiązania do 

redukcji emisji; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Ponieważ cel redukcji metanu jest nowym celem, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie 

oceny oddziaływania. 

Poprawka  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Emisje metanu zostały uwzględnione w polityce dotyczącej klimatu w ramach wspólnego 

wysiłku redukcyjnego oraz systemu handlu emisjami. Jego włączenie do dyrektywy w sprawie 

krajowych poziomów emisji skutkuje dublowaniem przepisów, którego należy unikać w 

kontekście wysiłków na rzecz lepszego stanowienia prawa i sprawności regulacyjnej MŚP. 
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Poprawka  143 

Jan Huitema 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Ulrike Müller 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Nie do przyjęcia jest zamiar narzucenia przez Komisję UE przepisów dla metanu w formie 
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krajowego limitu, dublujących politykę przeciwdziałania zmianie klimatu. Aby uniknąć 

powielania przepisów i przenoszenia produkcji do innych państw, należy usunąć metan z 

dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji. 

 

Poprawka  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. pl 

 

Poprawka  146 

Valentinas Mazuronis 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 
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Or. lt 

 

Poprawka  147 

Nils Torvalds 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3) i cząstek stałych (PM2,5) 

zgodnie z krajowymi zobowiązaniami do 

redukcji emisji mającymi zastosowanie od 

2020 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ograniczenie metanu egzekwuje się już w drodze międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie 

klimatu zgodnie z drugim okresem rozliczeniowym protokołu z Kioto do 2020 r., a nowe 

ustalenia mają zostać wynegocjowane w bieżącym roku w Paryżu. Metan jest również objęty 

EU ETS, a choć bezpośrednie zobowiązania dotyczą dwutlenku węgla i tlenku azotu, możliwe 

jest podjęcie nowych zobowiązań. Zobowiązania do ograniczenia emisji metanu zawarte w 

niniejszej dyrektywie stanowiłyby zatem zbędną podwójną regulację. 

 

Poprawka  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

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 



 

AM\1058775PL.doc 75/99 PE554.952v01-00 

 PL 

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), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3), cząstek stałych (PM2,5), 

metanu (CH4) i rtęci (Hg) zgodnie z 

krajowymi zobowiązaniami do redukcji 

emisji mającymi zastosowanie od 2020, 

2025 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rtęć to wysoce toksyczny metal, zwłaszcza gdy przechodzi w rtęć metylową (MeHg). 

Narażenie na kontakt z MeHg może poważnie wpłynąć na system nerwowy oraz uszkodzić 

system odpornościowy i system rozrodczy. 

 

Poprawka  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3), cząstek stałych (PM2,5), 

metanu (CH4) i rtęci (Hg) zgodnie z 

krajowymi zobowiązaniami do redukcji 

emisji mającymi zastosowanie od 2020, 

2025 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa powinna przyczyniać się do ograniczenia emisji rtęci w Unii zgodnie z 

wymogami strategii Wspólnoty w zakresie rtęci z 2005 r. oraz Konwencji z Minamaty w 
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sprawie rtęci, której państwa członkowskie i Unia są stronami. 

 

Poprawka  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

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 

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. 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3), cząstek stałych (PM2,5), 

metanu (CH4) i rtęci (Hg) zgodnie z 

krajowymi zobowiązaniami do redukcji 

emisji mającymi zastosowanie od 2020, 

2025 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jako sygnatariusze konwencji z Minamaty UE i państwa członkowskie powinny dopilnować, 

aby dyrektywa w sprawie krajowych pułapów emisji przyczyniała się do ograniczenia emisji 

rtęci, które wywierają poważny szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Ponadto cele na rok 2025 

powinny być prawnie wiążące, aby zwiększyć korzyści dla zdrowia i środowiska wynikające z 

możliwie wczesnego ograniczenia zanieczyszczeń.   

 

Poprawka  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 

1. Państwa członkowskie co najmniej 

ograniczają swoje roczne antropogeniczne 

emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków 

azotu (NOx), niemetanowych lotnych 
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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. 

związków organicznych (NMLZO), 

amoniaku (NH3), cząstek stałych (PM2,5), 

metanu (CH4) i rtęci (Hg) zgodnie z 

krajowymi zobowiązaniami do redukcji 

emisji mającymi zastosowanie od 2020, 

2025 i 2030 r., jak określono w załączniku 

II. 

Or. en 

 

Poprawka  152 

Aldo Patriciello 

 

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 

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. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. it 

 

Poprawka  153 

Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Zobowiązania do redukcji emisji dla 

każdego roku począwszy od 2030 r. są 

orientacyjne. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Poprawka  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie podejmują 

wszelkie niezbędne środki w celu 

ograniczenia do 2020 r. 

antropogenicznych emisji CH4. Poziomy 

tych emisji określa się z wykorzystaniem 

liniowej ścieżki redukcji ustalonej 

pomiędzy ich poziomami emisji na 2005 r. 

i poziomami emisji określonymi w 

zobowiązaniach do redukcji emisji na rok 

2025. 
 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Krajowe emisje SO2, NOx, LZO i NH3 

począwszy od 2020 r. nie mogą 

przekraczać pułapów emisji krajowych 

ustalonych w dyrektywie 2001/81/WE na 
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rok 2010. 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. nowy 

 Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja 

przedkłada nowy wniosek dotyczący 

podziału obciążeń w obrębie Unii, 

zawierający zmienione zobowiązania do 

redukcji emisji NH3 na 2030 r. w celu 

obniżenia emisji amoniaku w Unii ogółem 

o 18% do 2030 r. Mechanizm służący 

określeniu tego podziału obciążeń musi 

uwzględniać takie kryteria jak 

opłacalność, proporcjonalność i 

równowaga między państwami 

członkowskimi. Za pośrednictwem 

swojego wniosku Komisja dopilnowuje, by 

a) na rynku unijnym panowały równe 

warunki wyjściowe oraz b) nastąpiło 

dalsze zbliżenie poziomów redukcji w 

obrębie Unii. 

Or. de 

Uzasadnienie 

W przypadku celów w zakresie obniżenia emisji amoniaku należy uwzględnić dotychczasowe 

osiągnięcia państw członkowskich. 

 

Poprawka  157 

Peter Jahr 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 



 

PE554.952v01-00 80/99 AM\1058775PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W celu obniżenia emisji amoniaku w 

Unii Europejskiej ogółem o 20% do 2030 

r. Komisja przedkłada do dnia 31 grudnia 

2016 r. wniosek dotyczący podziału 

obciążeń między państwa członkowskie, 

zawierający zmienione krajowe 

zobowiązania do redukcji emisji 

amoniaku na 2030 r., które uwzględniają 

takie kryteria jak opłacalność, 

proporcjonalność i równowaga. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Duża dywersyfikacja celów w zakresie obniżenia emisji amoniaku dla poszczególnych państw 

członkowskich jest niezrozumiała. Należy stworzyć sprawiedliwy mechanizm podziału 

obciążeń w obrębie Unii Europejskiej i uwzględnić znaczące dotychczasowe osiągnięcia 

niektórych państw członkowskich. 

 

Poprawka  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja 

przedkłada nowy wniosek zawierający 

zmienione zobowiązania do redukcji 

emisji NH3 na 2030 r. Za pośrednictwem 

swojego wniosku Komisja dopilnowuje, by 

 a) w Unii obowiązywały równe warunki 

rynkowe, 

 b) nastąpiło dalsze zbliżenie poziomów 

redukcji w obrębie Unii. 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Należy uwzględnić dotychczasowe osiągnięcia państw członkowskich w dziedzinie redukcji 

emisji amoniaku. W tym celu należy stworzyć sprawiedliwy mechanizm podziału obciążeń w 

obrębie Unii i dostosować cele poszczególnych państw w zakresie obniżenia emisji. 

 

Poprawka  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

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. 

skreślony 

W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

 

Or. en 

(Powiązane z proponowanymi krajowymi zobowiązaniami do redukcji emisji na 2025 r.) 

Uzasadnienie 

Krajowe zobowiązania do redukcji emisji na 2025 r. powinny być wiążące i ustalone na 

podstawie scenariusza maksymalnego możliwego ograniczenia emisji zawartego we wniosku 

Komisji. 
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Poprawka  160 

Andrzej Grzyb 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

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. 

skreślony 

W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis w tym ustępie nie jest zgodny z załącznikiem II. Poziomy redukcji emisji dla każdego 

roku w okresie 2020–2029 podano w załączniku II na podstawie art. 4 ust. 1, dlatego też 

ustalanie obowiązkowej liniowej ścieżki redukcji na rok 2025 nie jest uzasadnione. 

 

Poprawka  161 

Ulrike Müller 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 
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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. 

skreślony 

W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

 

Or. de 

(różna numeracja ustępów w wersji niemieckiej i angielskiej wniosku Komisji; numeracja 

dostosowana do wersji angielskiej) 

 

Uzasadnienie 

Dzięki dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji Unia Europejska wywiązuje się z 

zobowiązań określonych w protokole z Göteborga, który obowiązuje do 2020 r. W związku z 

tym średnioterminowe poziomy emisji na 2025 r. są zbędne. 

 

Poprawka  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 



 

PE554.952v01-00 84/99 AM\1058775PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

skreślony 

Or. de 

(różna numeracja ustępów w wersji niemieckiej i angielskiej wniosku Komisji; numeracja 

dostosowana do wersji angielskiej) 

 

Uzasadnienie 

Cele redukcji emisji ustalono dla 2020 i 2030 r. Państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość realizacji swoich celów w zakresie obniżenia emisji na 2030 r. w jak najbardziej 

opłacalny dla nich sposób. Średnioterminowe poziomy emisji na 2025 r. są zatem zbędne. 

 

Poprawka  163 

Kateřina Konečná 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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, 

skreślony 
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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. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zobowiązania do redukcji emisji na 2025 r. powinny być wiążące. 

 

Poprawka  166 

Nils Torvalds 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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 

skreślony 
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rok 2030. 

Or. en 

Uzasadnienie 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030.  

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Poprawka  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

skreślony 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Krajowe cele redukcji emisji na 2025 r. powinny być prawnie wiążące. 

 

Poprawka  168 

Elisabetta Gardini 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

Na koniec okresu 2020–2029 Komisja 

dokona oceny wykonalności pod 

względem techniczno-ekonomicznym 

krajowych zobowiązań do redukcji emisji 

mających zastosowanie od roku 2030, 

zgodnie z załącznikiem II, i w razie 

konieczności rozważy ponownie ich 

wielkość, biorąc pod uwagę zmienione 

scenariusze i osiągnięcie krajowych celów 

redukcji emisji od roku 2020 do roku 

2029. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 
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Poprawka  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

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 i PM2,5. 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 orientacyjnych 

zobowiązaniach do redukcji emisji na rok 

2030. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zawarcie zobowiązań do redukcji emisji metanu w dyrektywie w sprawie krajowych pułapów 

emisji ogranicza elastyczność, jaką zapewnia państwom członkowskim decyzja w sprawie 

wspólnych wysiłków w zakresie redukcji emisji (decyzja 406/2009/WE), jeśli chodzi o 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oraz powoduje nadmierną regulację, mając na 

uwadze, że metan jest gazem cieplarnianym uwzględnionym już w decyzji 406/2009/WE w 

ramach europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Ponadto środki na rzecz dalszej 

redukcji emisji metanu miałyby wpływ na dobrostan zwierząt. 

 

Poprawka  170 

Jan Huitema 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa 

członkowskie wprowadzają wszelkie 

Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa 

członkowskie wprowadzają wszelkie 
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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. 

niezbędne środki, które nie pociągają za 

sobą nieproporcjonalnie wysokich 

kosztów, w celu ograniczenia do 2025 r. 

swoich antropogenicznych emisji SO2, 

NOx, NMLZO, NH3 i PM2,5. 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. 

Or. en 

 

Poprawka  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

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 i PM2,5. Poziomy tych 

emisji określa się na podstawie paliw 

sprzedanych lub zużycia paliwa, 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. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku niektórych państw członkowskich Unii paliwa sprzedane nie stanowią 

wiarygodnego wskaźnika do ustalenia poziomu emisji. W odniesieniu do holenderskiego portu 

Rotterdam paliwa sprzedane nie wskazują rzeczywistego poziomu emisji. Zamiast tego należy 
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dać możliwość określania poziomu emisji na podstawie zużytego paliwa. W Radzie taką 

możliwość otrzymały Austria, Litwa, Luksemburg, Holandia i Zjednoczone Królestwo. 

 

Poprawka  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

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 i PM2,5. 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. 

Or. pl 

Poprawka  173 

Peter van Dalen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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 

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 lub zużycia paliwa, z 
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ścieżki redukcji ustalonej pomiędzy ich 

poziomami emisji na 2020 r. i poziomami 

emisji określonymi w zobowiązaniach do 

redukcji emisji na rok 2030. 

wykorzystaniem liniowej ścieżki redukcji 

ustalonej pomiędzy ich poziomami emisji 

na 2020 r. i poziomami emisji określonymi 

w zobowiązaniach do redukcji emisji na 

rok 2030. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku niektórych państw członkowskich paliwa sprzedane nie stanowią 

reprezentatywnego wskaźnika do ustalenia poziomu emisji, na przykład z powodu portów 

paliwowych.  Zamiast tego należy dać możliwość określania poziomu emisji na podstawie 

zużytego paliwa, ponieważ jest to bardziej realistyczny wskaźnik do ustalania poziomu emisji. 

 

Poprawka  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 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. 

Nie naruszając przepisów ust. 1, państwa 

członkowskie wprowadzają wszelkie 

niezbędne środki, które nie pociągają za 

sobą nieproporcjonalnie wysokich kosztów 

dla państw członkowskich i ich podmiotów 

gospodarczych, 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. 

Or. fr 

 

Poprawka  175 

Elisabetta Gardini 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

skreślony 

Or. de 

(różna numeracja ustępów w wersji niemieckiej i angielskiej wniosku Komisji; numeracja 

dostosowana do wersji angielskiej) 

Uzasadnienie 

Cele redukcji emisji ustalono dla 2020 i 2030 r. Państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość realizacji swoich celów w zakresie obniżenia emisji na 2030 r. w jak najbardziej 

opłacalny dla nich sposób. Średnioterminowe poziomy emisji na 2025 r. są zatem zbędne. 

 

Poprawka  177 

Kateřina Konečná 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Nils Torvalds 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

skreślony 
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sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe cele redukcji emisji na 2025 r. powinny być prawnie wiążące. 

 

Poprawka  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

 Jeżeli według zainteresowanych państw 

członkowskich powody te wynikają z 

nieosiągnięcia zamierzonej redukcji emisji 
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lub redukcji, którą należało osiągnąć, 

przez wdrażanie unijnej polityki 

dotyczącej źródeł zanieczyszczenia 

powietrza, Komisja w ciągu roku od 

przedłożenia sprawozdania przez dane 

państwo członkowskie przedstawia 

wniosek w sprawie dostosowania 

krajowych zobowiązań do redukcji emisji 

ustalonych w załączniku II. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zaproponowano dodanie do dyrektywy unijnej polityki dotyczącej źródeł zanieczyszczeń 

powietrza. Odtąd w polityce dotyczącej jakości powietrza należy uwzględniać i oceniać 

wdrożenie unijnej polityki dotyczącej źródeł zanieczyszczenia powietrza, aby uniknąć 

powielania, wzmocnić synergię oraz rozumieć porażki niektórych państw członkowskich. Jeśli 

okaże się to konieczne, Komisja w przypadku nieosiągnięcia celów przedstawi danemu 

państwu członkowskiemu dostosowane zobowiązania do redukcji. 

 

Poprawka  182 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy ograniczenie emisji na 

2025 r. zgodnie z ustaloną ścieżką jest 

niemożliwe, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego w swoich 

sprawozdaniach przedkładanych Komisji 

zgodnie z art. 9. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. it 

Poprawka  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) emisji na Wyspach Kanaryjskich, we 

francuskich departamentach zamorskich, 

na Maderze i Azorach; 

b) emisji na Wyspach Kanaryjskich, we 

francuskich departamentach zamorskich, 

na Maderze, Azorach i na terenach 

górskich o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania; 

Or. de 

(różna numeracja ustępów w wersji niemieckiej i angielskiej wniosku Komisji; numeracja 

dostosowana do wersji angielskiej) 

 

Poprawka  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) emisji na Wyspach Kanaryjskich, we 

francuskich departamentach zamorskich, 

na Maderze i Azorach; 

b) emisji na Wyspach Kanaryjskich, we 

francuskich regionach i departamentach 

zamorskich, na Maderze i Azorach; 

Or. fr 

 

Poprawka  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) emisji pochodzących z 

międzynarodowej żeglugi morskiej, nie 

naruszając przepisów art. 5 ust. 1. 

d) emisji pochodzących z 

międzynarodowej żeglugi morskiej. 

Or. en 
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Poprawka  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) emisji z małych gospodarstw rolnych i 

mikrogospodarstw rolnych w sektorze 

hodowli zwierząt, liczących do 50 dużych 

jednostek przeliczeniowych inwentarza; 

(różna numeracja ustępów w wersji niemieckiej i angielskiej wniosku Komisji; numeracja 

dostosowana do wersji angielskiej) 

Or. de 

Poprawka  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) emisji metanu z jelit produkowanego 

w sposób naturalny w hodowli 

przeżuwaczy. 

Or. fr 

Poprawka  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja 

przedstawi wniosek zawierający zmienione 

zobowiązania do redukcji na rok 2030 w 

oparciu o przegląd realizacji zobowiązań 

do redukcji na szczeblu krajowym. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Prognozy emisji zanieczyszczeń z niektórych sektorów i rodzajów działalności charakteryzują 

się znaczną niepewnością. Dlatego też możliwości redukcji nie można określić z odpowiednią 

dokładnością. Poza tym wskazane wartości nakładają zbyt duże obciążenia na rolnictwo. 

Wniosek Komisji nakłada na państwa członkowskie o niższym PKB wyższe poziomy redukcji 

emisji niż średni docelowy poziom redukcji emisji w UE. Nakłada to na te państwa 

członkowskie nieproporcjonalne obciążenia. 

 


