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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0096/2019, którą złożył Arnau Domènech Romero (Hiszpania), 
w sprawie utworzenia standardowej unijnej plakietki informującej 
o zanieczyszczeniu powietrza oraz w sprawie klasyfikacji pojazdów na 
potrzeby ograniczeń w ruchu drogowym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy doprowadziła do powstania krajowych przepisów i regulacji, 
które często są wdrażane za pomocą złożonych specjalnych przepisów i wyłączeń lokalnych 
i w coraz większym stopniu zakłócają transport drogowy w UE.

W związku z tym składający petycję wzywa do utworzenia standardowej unijnej plakietki 
informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz do utworzenia klasyfikacji pojazdów na 
potrzeby ograniczeń w ruchu drogowym, co w jego opinii zapobiegłoby dezorientacji 
i surowym karom dla kierowców, a także przyczyniłoby się do usprawnienia jednolitego rynku 
poprzez ułatwienie transportu drogowego.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 7 maja 2019 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 października 2019 r.

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza1 wprowadza wymóg osiągania rezultatów, według 
którego państwa członkowskie mają za zadanie dopilnować, by stężenie substancji 

1 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. 1–44.
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zanieczyszczających w powietrzu nie przekraczało wartości dopuszczalnych 
wyszczególnionych w dyrektywie. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych 
dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania planów ochrony jakości 
powietrza określających odpowiednie działania, tak aby okres, w którym wartości te nie są 
dotrzymane, był jak najkrótszy. Decyzja na temat tego, jakie działania zastosować, należy do 
właściwych organów państw członkowskich. 

Jeśli istnieje potrzeba ograniczenia emisji z transportu, które są poważną przyczyną 
zanieczyszczenia powietrza w wielu europejskich miastach, państwa członkowskie mogą 
zdecydować się m. in. na wprowadzenie regulacji dostępu pojazdów do obszarów miejskich 
(UVAR) w ramach planu ochrony powietrza. Plan ochrony powietrza może obejmować wiele 
innych możliwych działań (dodatkowych lub zamiast systemu UVAR), takich jak wspieranie 
alternatywnego czystego paliwa, transport publiczny oraz aktywne środki transportu, zachęty 
podatkowe, zarządzanie ruchem itd. 

Komisja uważa, że zanim przewidziane zostaną rozwiązania takie jak unijny system plakietek 
informujących o emisji, należałoby udoskonalić przepływ informacji i danych na temat 
systemów UVAR dla kierowców, aby ułatwić im sytuację. W tym zakresie zgodnie 
z jednolitym portalem cyfrowym2 do 2020 r. organy publiczne mają obowiązek zapewnić 
obywatelom i przedsiębiorstwom informacje w internecie na temat obowiązujących na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym regulacji i wymogów dotyczących różnych 
obszarów, w tym informacje na temat systemów UVAR dla użytkowników dróg. Wszelkie 
informacje powinny być łatwe do znalezienia i zrozumienia. Ponadto do końca 2023 r. państwa 
członkowskie będą musiały dopilnować, by użytkownicy dróg mogli przez internet ubiegać się 
o nalepki ekologiczne, gdy są wymagane.

Komisja zapoznała się sugestią składającego petycję w sprawie utworzenia standardowej 
unijnej plakietki informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz w sprawie klasyfikacji 
pojazdów na potrzeby ograniczeń w ruchu drogowym Na podstawie dalszych dowodów, 
postępów w obecnych działaniach oraz biorąc pod uwagę wyniki oceny „Pakietu dotyczącego 
mobilności w miastach” z 2013 r.3, Komisja zastanowi się nad innymi możliwymi działaniami 
w celu udoskonalenia przekazywania kierowcom informacji na temat UVAR, jeśli zaistnieje 
taka potrzeba. 

Podsumowanie

Komisja wie o sprawie poruszonej przez składającego petycję. Dlatego właśnie obecnie skupia 
się na następujących zadaniach:

- usprawnienie przepływu informacji i danych na temat systemów UVAR;

- praca z państwami członkowskimi w celu ochrony zdrowia publicznego poprzez 
dopilnowanie, żeby zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE okres, w którym 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług 
wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Tekst mający 
znaczenie dla EOG)
PE/41/2018/REV/2, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 1–38.
3 COM(2013)0913 final.
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standardy jakości powietrza UE nie są dotrzymane, był jak najkrótszy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza4 wprowadza wymóg osiągania rezultatów, według 
którego państwa członkowskie mają za zadanie dopilnować, by stężenie substancji 
zanieczyszczających w powietrzu nie przekraczało wartości dopuszczalnych 
wyszczególnionych w dyrektywie. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych 
dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania planów ochrony jakości 
powietrza określających odpowiednie działania, tak aby okres, w którym wartości te nie są 
dotrzymane, był jak najkrótszy. Decyzja na temat tego, jakie działania zastosować, należy do 
właściwych organów państw członkowskich. 

Jeśli istnieje potrzeba ograniczenia emisji z transportu, które są poważną przyczyną 
zanieczyszczenia powietrza w wielu europejskich miastach, państwa członkowskie mogą 
zdecydować się m. in. na wprowadzenie regulacji dostępu pojazdów do obszarów miejskich 
(UVAR) w ramach planu ochrony powietrza. Plan ochrony powietrza może obejmować wiele 
innych możliwych działań (dodatkowych lub zamiast UVAR), takich jak wspieranie 
alternatywnego czystego paliwa, transport publiczny oraz aktywne środki transportu, zachęty 
podatkowe, zarządzanie ruchem itd. 

Komisja uważa, że zanim opracowany zostanie znormalizowany unijny system klasyfikacji 
pojazdów według plakietek informujących o zanieczyszczaniu powietrza, można włożyć 
więcej pracy w lepszy przepływ informacji i danych, a także w uproszczenie sposobu 
uzyskiwania plakietki informującej o zanieczyszczaniu.

W tym kontekście rozporządzenie w sprawie jednolitego portalu cyfrowego5 wymaga, aby do 
końca 2020 r. w internecie były dostępne informacje na temat obowiązujących unijnych, 
krajowych, regionalnych i lokalnych regulacji i wymogów dotyczących różnych obszarów, w 
tym informacje dla użytkowników dróg na temat UVAR. Wszelkie takie informacje powinny 
być łatwe do znalezienia i zrozumienia. Ponadto do końca 2023 r. państwa członkowskie będą 
musiały dopilnować, by użytkownicy dróg mogli przez internet występować o plakietki 
informujące o zanieczyszczaniu, gdy są wymagane. Komisja chce także dopilnować, żeby 
informacje na temat UVAR były dostępne za pomocą urządzeń nawigacyjnych i dlatego 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/9626 oparte na dyrektywie w sprawie 
inteligentnych systemów transportu jest obecnie poddawane przeglądowi. Komisja rozważa 
możliwość rozszerzenia jego zasięgu geograficznego oraz umieszczenia UVAR w wykazie 
danych do udostępniania za pośrednictwem krajowych punktów dostępu. Ponadto projekt 

4 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. 1–44.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług 
wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Tekst mający 
znaczenie dla EOG)
PE/41/2018/REV/2, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 1–38.
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/962 z dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług 
informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 157 
z 23.6.2015, s. 21–31.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=PL
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finansowany przez Unię Europejską7, przewidziany do rozpoczęcia wiosną 2020 r., ma na celu 
wspieranie rozwiązań służących udzielaniu kierowcom przyjaznych dla użytkownika 
informacji.

Więcej wytycznych dostarcza także zmieniony plan zrównoważonej mobilności miejskiej, 
który obejmuje przewodnik tematyczny UVAR, zawierający liczne najlepsze przykłady8. 
Komisja zapoznała się z sugestią składającego petycję w sprawie utworzenia standardowej 
unijnej plakietki informującej o zanieczyszczeniu powietrza oraz w sprawie klasyfikacji 
pojazdów na potrzeby ograniczeń w ruchu drogowym Na podstawie dalszych dowodów, 
postępów w obecnych działaniach oraz biorąc pod uwagę wyniki oceny „Pakietu dotyczącego 
mobilności w miastach” z 2013 r.9, Komisja zastanowi się – także z myślą o przyszłej strategii 
na rzecz zrównoważonego i inteligentnego transportu – nad innymi możliwymi działaniami 
służącymi udoskonaleniu przekazywania kierowcom informacji na temat UVAR, a także 
zapewnieniu przejrzystości i mniejszych obciążeń administracyjnych.

Podsumowanie

Komisja wie o sprawie poruszonej przez składającego petycję. Dlatego właśnie obecnie skupia 
się na następujących zadaniach:

- usprawnienie przepływu informacji i danych na temat UVAR;
- zapewnienie przejrzystości i mniejszych obciążeń administracyjnych, co umożliwi 

kierowcom sprawne łączenie się z systemami UVAR, a także dopilnowanie, by miasta 
mogły wprowadzać UVAR i egzekwować je zgodnie z prawem UE;

- praca z państwami członkowskimi w celu ochrony zdrowia publicznego poprzez 
dopilnowanie, żeby zgodnie z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE okres, w którym 
standardy jakości powietrza UE nie są dotrzymane, był jak najkrótszy.

7 Działanie przygotowujące — Przyjazne dla użytkownika narzędzie zawierające informacje o miejskich 
i regionalnych systemach regulacji dostępu dla pojazdów.
8 https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
9 COM(2013)0913 final.

https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf

