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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 22
Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Tam gdzie jest to możliwe, powinny 
zostać zastosowane modele dyspersji 
zanieczyszczeń dla umożliwienia 
interpretacji danych pod kątem 
geograficznej dystrybucji stężeń. Mogłoby 
to posłużyć jako podstawa do obliczania 
wspólnego stopnia narażenia ludności 
mieszkającej na danym obszarze.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 2 z pierwszego czytania.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 23
Punkt 17 a preambuły (nowy)

(17a) W przypadku instalacji 
przemysłowych działających w pełni 
zgodnie z pozwoleniem wymaganym 
dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotyczącą 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli niniejsza 
dyrektywa nie zobowiązuje do 
podejmowania dodatkowych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartych w poprawce 10 z pierwszego czytania. 

Narzucanie bardziej rygorystycznych warunków niż te, które można osiągnąć dzięki 
wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik przewidziano już w art. 10 dyrektywy w 
sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Stąd ważne 
pozwolenie IPPC zakłada, że wymogi dyrektywy zostały uwzględnione już w trakcie 
procedury autoryzacji. Ponadto w przypadku instalacji zgodnych z dyrektywą IPPC 
potrzebna jest pewność konieczna do planowania inwestycji i niewyobrażalne jest 
niekończące się, wielokrotne przeprowadzanie tego procesu i ciągłe dostosowywanie się do 
warunków pozwolenia.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 24
Artykuł 15 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, które nie 
pociągają za sobą niewspółmiernych 
kosztów, w celu zmniejszenia narażenia na 
działanie PM2,5, aby zapewnić osiągnięcie 
krajowego celu redukcji narażenia na 
działanie określonego w załączniku XIV, 
sekcja B w roku określonym w tym 
załączniku.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, które przynoszą 
zdecydowaną poprawę z punktu widzenia 
zdrowia ludzkiego i które nie pociągają za 
sobą niewspółmiernych kosztów, w celu 
zmniejszenia narażenia na działanie PM2,5, 
aby zapewnić osiągnięcie krajowego celu 
redukcji narażenia na działanie określonego 
w załączniku XIV, sekcja B w roku 
określonym w tym załączniku.

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia cel podejmowanych środków. Rada wprowadziła nowe sformułowanie 
niniejszego ustępu uzasadniające wyjaśnienie podane w poprawce.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 25
Artykuł 16 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, które nie 
pociągają za sobą niewspółmiernych 
kosztów, w celu zapewnienia, że po terminie 
określonym w załączniku XIV, sekcja C, 
stężenie PM2,5 w powietrzu nie przekroczy 
wartości docelowej określonej w tym 
załączniku.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne środki, które przynoszą 
zdecydowaną poprawę z punktu widzenia 
zdrowia ludzkiego i które nie pociągają za 
sobą niewspółmiernych kosztów w celu 
zapewnienia, że po terminie określonym 
w załączniku XIV, sekcja C, stężenie PM2,5 
w powietrzu nie przekroczy wartości 
docelowej określonej w tym załączniku.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia cel podejmowanych środków. Rada wprowadziła nowe sformułowanie 
niniejszego ustępu uzasadniające wyjaśnienie podane w poprawce.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 26
Artykuł 20 ustęp 3

3. Komisja opublikuje do dnia …* wytyczne 
dotyczące wykazania, iż przekroczenia są 
wynikiem wpływu źródeł naturalnych oraz 
procedury ich nieuwzględnienia.

skreślony

* Dz.U.: Dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Wytyczne Komisji prowadzą do nadmiernej biurokracji i będą stanowić przeszkodę dla 
elastyczności, której potrzebować będą państwa członkowskie przy wprowadzaniu niniejszej 
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dyrektywy.

Jest to nowy ustęp wprowadzony przez Radę, który nie występował we wniosku Komisji.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Poprawka 27
Artykuł 22 ustęp 2

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI nie może być osiągnięta ze 
względu na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI lub wartościami docelowymi 
dla PM2.5  określonymi w załączniku XIV, 
lub wartościami dopuszczalnymi dla NO2
nie może być osiągnięta ze względu na 
szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

* Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

* Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawce 81 z pierwszego czytania.

Również w przypadku NO2 terminowe spełnienie norm jest w niektórych obszarach 
problematyczne. Z tego powodu rozsądne byłoby stworzenie możliwości przesunięcia terminu 
osiągnięcia wartości dopuszczalnych dla NO2 po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 28
Artykuł 22 ustęp 2

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI nie może być osiągnięta ze 

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI lub wartościami docelowymi 
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względu na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

dla PM2.5  określonymi w załączniku XIV
nie może być osiągnięta ze względu na 
szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1. 

* Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

* Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do PM2,5. w celu odzwierciedlenia rozszerzenia zakresu dyrektywy. 
Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawce 81 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 29
Artykuł 22 ustęp 2

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI nie może być osiągnięta ze 
względu na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI nie może być osiągnięta ze 
względu na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*/**, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

* Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

* Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

** Sześć lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy w przypadku Rzeczpospolitej
Polskiej

Or. en
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Uzasadnienie

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 30
Artykuł 22 ustępy 2 i 2 a (nowy)

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI nie może być osiągnięta ze 
względu na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia,
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

2. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w 
załączniku XI nie może być osiągnięta ze 
względu na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
transgraniczny charakter zanieczyszczenia, 
państwa członkowskie zostają wyłączone z 
obowiązku stosowania tych wartości 
dopuszczalnych do …*, po spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1.

2a. Państwa członkowskie mogą odroczyć 
terminy osiągnięcia wartości 
dopuszczalnych dla PM10 i dla PM2,5 na 
dodatkowy okres wynoszący dwa lata dla 
określonej strefy lub aglomeracji, jeżeli z 
planu jakości powietrza zgodnie z ust. 1 
wynika, że osiągnięcie wartości 
dopuszczalnych jest niemożliwe, pod 
warunkiem wykazania przez państwo 
członkowskie, iż na szczeblu krajowym, 
lokalnym i regionalnym podjęto wszelkie 
stosowne działania konieczne do 
dotrzymania powyższych terminów, łącznie 
z wdrożeniem dyrektyw i rozporządzeń, o 
których mowa w załączniku XV, sekcja B, 
w terminach określonych w tych aktach 
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prawnych.
*Dz.U.: Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

* Dz. U.: Cztery lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawce 81 z pierwszego czytania. 

Mimo wszelkich starań niektóre obszary nie będą w stanie osiągnąć zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi dla cząstek w wyznaczonym terminie i będą potrzebowały dłuższego okresu, 
aby środki przeciwdziałające zanieczyszczeniu powietrza podjęte na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym wywarły skutki prowadzące do dotrzymania wartości dopuszczalnych. 
Na przedłużenie terminu należy jednak zgadzać się jedynie w przypadku, gdy podjęto 
uprzednio wszystkie stosowne działania na szczeblu krajowym i regionalnym.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Poprawka 31
Artykuł 22 ustęp 2 a (nowy)

2a. Państwa członkowskie mogą odroczyć 
terminy osiągnięcia wartości 
dopuszczalnych dla PM10 i wartości 
docelowej dla PM2,5, a także wartości 
dopuszczalnych dla NO2 na dodatkowy 
okres wynoszący maksymalnie dwa lata dla 
określonej strefy lub aglomeracji, jeżeli z 
planu lub programu zgodnie z ust. 1 
wynika, że osiągnięcie wartości 
dopuszczalnych lub docelowych jest 
niemożliwe, oraz pod warunkiem 
wykazania przez państwo członkowskie, iż 
na szczeblu krajowym, lokalnym i 
regionalnym podjęto wszelkie stosowne 
działania konieczne do dotrzymania 
terminów, o których mowa powyżej, łącznie 
z wdrożeniem dyrektyw, o których mowa w 
załączniku XV, sekcja B, w terminach 
określonych w tych aktach prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawce 81 z pierwszego czytania. 
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Również w przypadku NO2 terminowe spełnienie norm jest w niektórych obszarach 
problematyczne. Z tego powodu rozsądne byłoby stworzenie możliwości przesunięcia terminu 
osiągnięcia wartości dopuszczalnych dla NO2 po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 32
Artykuł 22 ustęp 4 akapit pierwszy

4. Państwa członkowskie informują Komisję 
o przypadkach, które ich zdaniem wymagają 
stosowania ust. 1 lub 2, i przekazują plan 
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, 
wraz ze odpowiednimi informacjami 
potrzebnymi Komisji do oceny, czy 
spełniono konieczne warunki. W swojej 
ocenie, Komisja uwzględni przewidywane 
rezultaty działań podjętych przez państwa 
członkowskie, jak również przewidywane 
rezultaty działań wspólnotowych.

4. Państwa członkowskie informują Komisję 
o przypadkach, które ich zdaniem wymagają 
stosowania ust. 1 lub 2, i przekazują plan 
ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, 
wraz ze odpowiednimi informacjami 
potrzebnymi Komisji do oceny, czy 
spełniono konieczne warunki. W swojej 
ocenie, Komisja uwzględni przewidywane 
rezultaty działań podjętych przez państwa 
członkowskie, jak również przewidywane 
rezultaty działań wspólnotowych, które 
zostaną podjęte przez Komisję u źródła 
zgodnie z załącznikiem XVI a. W swojej 
ocenie Komisja musi odnotować wpływ, 
jaki środki wspólnotowe zgodne z 
załącznikiem XVI a już wywierają na 
jakość powietrza w danym państwie 
członkowskim lub jaki wpływ będą miały 
dopiero w przyszłości.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawkach 81 i 83 z pierwszego czytania. 

Środki mające na celu poprawę jakości powietrza muszą koncentrować się na działaniach 
związanych z emisjami. Ponadto potrzebne są środki wspólnotowe, które będą eliminowały 
emisje zanieczyszczeń w miejscu ich występowania. Jeśli takie środki wspólnotowe nie 
zostaną wprowadzone na czas lub zostaną wprowadzone w życie z opóźnieniem, nie będą 
mogły przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Należy wziąć to pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na wyłączenie z wymogu dotrzymania wartości 
dopuszczalnych.
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Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 33
Artykuł 23 ustęp 1 akapit drugi

W przypadku przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, których termin wejścia w 
życie wygasł, plan w zakresie jakości 
powietrza określa odpowiednie działania, 
tak, aby okres, w którym nie są one 
dotrzymane, był jak najkrótszy.

W przypadku przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, których termin wejścia w 
życie wygasł, plan w zakresie jakości 
powietrza określa odpowiednie działania 
oraz może dodatkowo zawierać środki 
specjalne w celu ochrony zdrowia dzieci, 
tak, aby okres, w którym nie są one 
dotrzymane, był jak najkrótszy.

Or. en

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w 
Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 
2007). Najważniejsze są nowe dowody na ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną 
liczbę przypadków astmy, świszczącego oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła 
spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 34
Artykuł 23 ustęp 1 akapit drugi

W przypadku przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, których termin wejścia w 
życie wygasł, plan w zakresie jakości 
powietrza określa odpowiednie działania, 
tak, aby okres, w którym nie są one 
dotrzymane, był jak najkrótszy.

W przypadku przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, których termin wejścia w 
życie wygasł, plan w zakresie jakości 
powietrza określa odpowiednie działania, w 
tym, w stosownych przypadkach, środki 
specjalne w celu ochrony zdrowia dzieci, 
tak, aby okres, w którym nie są one 
dotrzymane, był jak najkrótszy.

Or. en

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Najważniejsze są nowe dowody na 
ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną liczbę przypadków astmy, świszczącego 
oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 35
Artykuł 23 ustęp 1 akapit czwarty a (nowy)

 Plany i programy są opracowywane z 
zastrzeżeniem, że w przypadku instalacji 
przemysłowych, dla których wydano 
pozwolenie zgodnie z dyrektywą Rady 
96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. 
dotyczącą zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, niniejsza 
dyrektywa nie zobowiązuje do 
podejmowania dodatkowych środków.

Or. de

Uzasadnienie

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 36
Artykuł 24 ustęp 1

1. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, istnieje zagrożenie, że 
poziomy zanieczyszczeń w powietrzu 
przekroczą jeden lub kilka progów 
alarmowych, o których mowa w załączniku 

1. W przypadku, gdy, w określonej strefie 
lub aglomeracji, istnieje zagrożenie, że 
poziomy zanieczyszczeń w powietrzu 
przekroczą jeden lub kilka progów 
alarmowych, o których mowa załączniku 
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XII, państwa członkowskie opracowują 
plany określające krótkoterminowe 
działania, podejmowane w celu ograniczenia 
zagrożenia lub skrócenia czasu 
występowania przekroczenia. W przypadku, 
gdy to zagrożenie dotyczy, co najmniej 
jednej wartości dopuszczalnej lub wartości 
docelowej określonej w załącznikach VII, 
XI i XIV, państwa członkowskie mogą w 
miarę potrzeby sporządzać plany działań 
krótkoterminowych.

XII, państwa członkowskie, w przypadku 
gdy jest to stosowne i celowe, opracowują 
plany określające krótkoterminowe 
działania, podejmowane w celu ograniczenia 
zagrożenia lub skrócenia czasu 
występowania przekroczenia. W przypadku, 
gdy to zagrożenie dotyczy, co najmniej 
jednej wartości dopuszczalnej lub wartości 
docelowej określonej w załącznikach VII, 
XI i XIV, państwa członkowskie, w 
przypadku gdy jest to stosowne i celowe,
mogą w miarę potrzeby sporządzać plany 
działań krótkoterminowych.

Jednak w razie zagrożenia związanego z 
przekroczeniem progu alarmowego 
ustalonego dla ozonu w załączniku XII, 
sekcja B państwa członkowskie opracowują 
plany działań krótkoterminowych tylko w 
przypadku, gdy uznają, że istnieje znacząca 
możliwość ograniczenia zagrożenia, czasu 
jego występowania lub stopnia 
przekroczenia, przy uwzględnieniu 
warunków geograficznych, klimatycznych i 
ekonomicznych. Opracowując plany działań 
krótkoterminowych państwa członkowskie 
biorą pod uwagę decyzję 2004/279/WE.

Jednak państwa członkowskie opracowują 
plany działań krótkoterminowych tylko w 
przypadku, gdy uznają, że istnieje znacząca 
możliwość ograniczenia zagrożenia, czasu 
jego występowania lub stopnia 
przekroczenia, przy uwzględnieniu 
warunków geograficznych, klimatycznych i 
ekonomicznych. Opracowując plany działań 
krótkoterminowych państwa członkowskie 
biorą pod uwagę decyzję 2004/279/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartych w poprawce 35 z pierwszego czytania. 

Jedynie przy zachowaniu pewnych warunków wstępnych środki, które należy podjąć w 
krótkim czasie mogą przyczynić się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń na danym obszarze 
w stopniu pozwalającym na osiągnięcie zgodności z wartościami dopuszczalnymi. Plany 
środków krótkoterminowych dla wszystkich zanieczyszczeń powinny zatem być opracowywane 
pod warunkiem, że działania, których dotyczą, mogą skutecznie przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 37
Artykuł 24 ustęp 2

2. Plany działań krótkoterminowych, o 
których mowa w ust. 1, mogą, w zależności 

2. Plany działań krótkoterminowych, o 
których mowa w ust. 1, mogą, w zależności 
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od indywidualnych przypadków, obejmować 
działania niezbędne do kontrolowania i, w 
razie konieczności, ograniczania 
działalności, w tym ruchu drogowego, która 
przyczynia się do wystąpienia ryzyka 
przekroczenia wartości dopuszczalnych lub 
docelowych, lub progów alarmowych. Plany 
te mogą również obejmować skuteczne 
środki dotyczące zakładów 
przemysłowych lub produktów.

od indywidualnych przypadków, obejmować 
działania niezbędne do kontrolowania i, w 
razie konieczności, ograniczania 
działalności, w tym ruchu drogowego, która 
przyczynia się do wystąpienia ryzyka 
przekroczenia wartości dopuszczalnych lub 
docelowych, lub progów alarmowych. Plany 
te mogą również obejmować skuteczne 
środki dotyczące zakładów 
przemysłowych lub produktów. Plany 
działania mogą również zawierać specjalne 
środki mające na celu ochronę wrażliwych 
grup ludności, w tym dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Najważniejsze są nowe dowody na 
ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną liczbę przypadków astmy, świszczącego 
oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 38
Artykuł 24 ustęp 2

2. Plany działań krótkoterminowych, o 
których mowa w ust. 1, mogą, w zależności 
od indywidualnych przypadków, obejmować 
działania niezbędne do kontrolowania i, w 
razie konieczności, ograniczania 
działalności, w tym ruchu drogowego, która 
przyczynia się do wystąpienia ryzyka 
przekroczenia wartości dopuszczalnych lub 
docelowych, lub progów alarmowych. Plany 
te mogą również obejmować skuteczne 
środki dotyczące zakładów 
przemysłowych lub produktów.

2. Plany działań krótkoterminowych, o 
których mowa w ust. 1, mogą, w zależności 
od indywidualnych przypadków, obejmować 
działania niezbędne do kontrolowania i, w 
razie konieczności, ograniczania 
działalności, w tym ruchu drogowego, która 
przyczynia się do wystąpienia ryzyka 
przekroczenia wartości dopuszczalnych lub 
docelowych, lub progów alarmowych. Plany 
te mogą również obejmować skuteczne 
środki dotyczące zakładów przemysłowych 
lub produktów. Plany działania mogą 
również zawierać specjalne środki mające 
na celu ochronę wrażliwych grup ludności, 
w tym dzieci.

Or. en
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Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w 
Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 
2007). Najważniejsze są nowe dowody na ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną 
liczbę przypadków astmy, świszczącego oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła 
spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 39
Artykuł 24 ustęp 4

4. Komisja po raz pierwszy przed …* a 
następnie w regularnych odstępach publikuje 
przykłady najlepszych praktyk sporządzania 
planów działań krótkoterminowych.

4. Komisja po raz pierwszy przed …* a 
następnie w regularnych odstępach publikuje 
przykłady najlepszych praktyk sporządzania 
planów działań krótkoterminowych. W 
ramach planów działania Komisja 
upublicznia w szczególności przykłady 
najlepszych wzorców ochrony wrażliwych 
grup ludności, w tym dzieci.

* Dz.U.: Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej
dyrektywy.

* Dz.U.: Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w 
Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 
2007). Przykłady najlepszych wzorców ochrony dzieci byłyby ukierunkowane na zmniejszenie 
narażenia w miejscach, w których dzieci spędzają dużo czasu, np. w szkołach, przedszkolach, 
żłobkach, szpitalach dziecięcych.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 40
Artykuł 26 ustęp 2 akapit drugi

W stosownych przypadkach sprawozdania 
mogą zawierać dodatkowe informacje i 
oceny dotyczące ochrony lasów, jak również 
informacje na temat pozostałych 
zanieczyszczeń, dla których przepisy o 

W stosownych przypadkach sprawozdania 
mogą zawierać dodatkowe informacje i 
oceny dotyczące ochrony lasów oraz ocenę 
środków podjętych w celu zmniejszenia 
narażenia dzieci na zanieczyszczenia 
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monitorowaniu zawarte są w niniejszej 
dyrektywie, takich jak m.in. wybrane 
prekursory ozonu niepodlegające 
uregulowaniom określonym w załączniku X, 
sekcja B.

powietrza, jak również informacje na temat 
pozostałych zanieczyszczeń, dla których 
przepisy o monitorowaniu zawarte są w 
niniejszej dyrektywie, takich jak m.in. 
wybrane prekursory ozonu niepodlegające 
uregulowaniom określonym w załączniku X, 
sekcja B.

Or. en

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w 
Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 
2007).

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 41
Artykuł 26 ustęp 2 akapit drugi

W stosownych przypadkach sprawozdania 
mogą zawierać dodatkowe informacje i 
oceny dotyczące ochrony lasów, jak również 
informacje na temat pozostałych 
zanieczyszczeń, dla których przepisy o 
monitorowaniu zawarte są w niniejszej 
dyrektywie, takich jak m.in. wybrane 
prekursory ozonu niepodlegające 
uregulowaniom określonym w załączniku X, 
sekcja B.

W stosownych przypadkach sprawozdania 
mogą zawierać dodatkowe informacje i 
oceny dotyczące ochrony lasów oraz 
informacje o środkach podjętych w celu 
zmniejszenia narażenia dzieci na 
zanieczyszczenia powietrza, jak również 
informacje na temat pozostałych 
zanieczyszczeń, dla których przepisy o 
monitorowaniu zawarte są w niniejszej 
dyrektywie, takich jak m.in. wybrane 
prekursory ozonu niepodlegające 
uregulowaniom określonym w załączniku X, 
sekcja B.

Or. en

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających 
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Najważniejsze są nowe dowody na 
ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną liczbę przypadków astmy, świszczącego 
oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 42
Załącznik V sekcja A punkt 1 przypis 1

(1) Dla NO2, pyłu zawieszonego, benzenu i 
tlenku węgla należy uwzględnić 
przynajmniej jedną stację pomiarową do 
pomiarów tła miejskiego i jedną w rejonie 
oddziaływania ruchu drogowego (stacja 
komunikacyjna), pod warunkiem, że nie 
spowoduje to zwiększenia liczby punktów 
pomiarowych. Całkowita liczba stacji do 
pomiarów tła miejskiego i całkowita liczba 
stacji komunikacyjnych w państwie 
członkowskim wymaganych na mocy 
przepisów sekcji A (1) nie mogą różnić się o 
współczynnik większy niż 2. Należy 
utrzymać punkty pomiarowe, na których 
nastąpiło przekroczenie wartości 
dopuszczalnej dla PM10 w ciągu ostatnich 
trzech lat.

(1) Dla NO2, pyłu zawieszonego, benzenu i 
tlenku węgla  należy uwzględnić 
przynajmniej jedną stację pomiarową do 
pomiarów tła miejskiego i jedną w rejonie 
oddziaływania ruchu drogowego (stacja 
komunikacyjna), pod warunkiem, że nie 
spowoduje to zwiększenia liczby punktów 
pomiarowych. Całkowita liczba stacji do 
pomiarów tła miejskiego i całkowita liczba 
stacji komunikacyjnych w państwie 
członkowskim nie mogą różnić się o 
współczynnik większy niż 2.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie sformułowania zawartego we wniosku Komisji.

Państwa członkowskie muszą utrzymywać kompleksową sieć punktów kontrolnych obejmującą 
m.in. odpowiednią liczbę punktów pomiaru w ruchu ulicznym.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Poprawka 43
Załącznik XI sekcja B tabela część „PM10”

Wspólne stanowisko Rady

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów

Wartości 
dopuszczalne

Margines tolerancji Termin 
osiągnięcia  

wartości 
dopuszczalnej 

PM10
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1 doba

50 µg/m3, nie może 
zostać przekroczone 
więcej niż 35 razy 
w roku kalendarzowym

50 % 

Rok 
kalendarzowy 40 µg/m3 20 % 

Poprawka Parlamentu

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów

Wartości 
dopuszczalne

Margines tolerancji Termin 
osiągnięcia  

wartości 
dopuszczalnej 

PM10

1 doba

50 µg/m3, nie może 
zostać przekroczone 
więcej niż 35 razy 
w roku kalendarzowym*

50 % 

Rok 
kalendarzowy 40 µg/m3 20 % do 31 grudnia 

2009 r.
Rok 
kalendarzowy 30 µg/m3 20% 1 stycznia 2010 r.

* Chyba że jest to niemożliwe ze względu na szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne lub geograficzne. Państwa 
członkowskie określają dokładną liczbę dni (maksymalnie 55 dni), podczas których wartość 
dopuszczalna może zostać przekroczona i niezwłocznie przekazują Komisji tekst tego 
przepisu. 

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.
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Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Anders Wijkman

Poprawka 44
Załącznik XI sekcja B tabela część „PM10”

PM10 Rok kalendarzowy PM10 Rok kalendarzowy

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 82 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 45
Załącznik XI sekcja B tabela część „PM10”

PM10 1 doba PM10 1 doba

50 µg/m3, nie może zostać przekroczone 
więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym

50 µg/m3, nie może zostać przekroczone 
więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym*

(*) Chyba że jest to niemożliwe ze względu 
na szczególne lokalne warunki 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 
niekorzystne warunki klimatyczne lub 
geograficzne lub znaczące zanieczyszczenia 
transgraniczne. Państwa członkowskie 
określają dokładną liczbę dni (maksymalnie 
55 dni), podczas których wartość 
dopuszczalna może zostać przekroczona i 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tego 
przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawce 82 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 46
Załącznik XIV sekcja B tabela
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Wspólne stanowisko Rady

AEI w roku 
2010

Krajowy cel redukcji narażenia w 
odniesieniu do roku 2010

Rok osiągnięcia 
krajowego celu 

redukcji narażenia
Ponad 13 µg/m3 20%
7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5)%

2020

Poprawka Parlamentu

AEI w roku 
2010

Krajowy cel redukcji narażenia w 
odniesieniu do roku 2010

Rok, w którym 
osiągnięty zostanie 
krajowy cel redukcji 

narażenia
Ponad 13 µg/m3 25%
7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,9)%

2020

Or. en

Uzasadnienie

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 47
Załącznik XIV sekcja B tabela

Wspólne stanowisko Rady

AEI w roku Krajowy cel redukcji narażenia w Rok osiągnięcia 

krajowego celu redukcji 
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2010 odniesieniu do roku 2010 narażenia

Ponad 13 µg/m3 20%

7-13 µg/m3 (AEI x 1,5)%

2020

Poprawka Parlamentu

AEI w roku 

2010

Krajowy cel redukcji narażenia w 

odniesieniu do roku 2010

Rok, w którym 

osiągnięty zostanie 

krajowy cel redukcji 

narażenia

Ponad 13 µg/m3 20%

7-13 µg/m3 (AEI x 1,5)%

2020

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja Rady Europejskiej z marca 2007 r. ustalająca cel redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w EU do 2020 r. na poziomie 20-30% stwarza ważną nową sytuację i 
faktycznie zmienia stosunek kosztów do korzyści, promując bardziej ambitne wartości 
dopuszczalne w dziedzinie ochrony zdrowia obywateli. Zmniejszenie narażenia jest istotnym 
uzupełnieniem wartości dopuszczalnych i stanowi w związku z tym, ważny element strategii 
ograniczania wpływu zanieczyszczeń PM na zdrowie. Należy jednak nadać mu moc prawnie 
wiążącą, aby zagwarantować, że właściwe środki są podejmowane w celu osiągnięcia 
wymaganych redukcji narażenia.

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 48
Załącznik XIV sekcja C

Wspólne stanowisko Rady

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość docelowa Termin osiągnięcia wartości docelowej
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Rok kalendarzowy 25 µg/m3 1 stycznia 2010 r.

Poprawka Parlamentu

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość docelowa Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 10 µg/m3 1 stycznia 2010 r.

Or. en

(Art. 62 ust. 2 lit d) Regulaminu)

Uzasadnienie

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO).
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 49
Załącznik XIV sekcja C

Wspólne stanowisko Rady

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 25 µg/m3 1 stycznia 2010 r.
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Poprawka Parlamentu

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 12 µg/m3 1 stycznia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja Rady Europejskiej z marca 2007 r. ustalająca cel redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w EU do 2020 r. na poziomie 20-30% stwarza ważną nową sytuację i 
faktycznie zmienia stosunek kosztów do korzyści, promując bardziej ambitne wartości 
dopuszczalne w dziedzinie ochrony zdrowia obywateli. Ostatnie analizy przeprowadzone 
przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA) sugerują, że w wyniku 
zintensyfikowania polityki dotyczącej klimatu nastąpi znacząca poprawa jakości powietrza w 
miastach, w tym w miejscach szczególnie zagrożonych. Szacuje się, że koszty wdrażania 
obecnych przepisów w zakresie zanieczyszczenia powietrza zamkną się kwotą ok. 12 mld euro 
rocznie przy przyjęciu scenariusza redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 50
Załącznik XIV sekcja C

Wspólne stanowisko Rady

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 25 µg/m3 1 stycznia 2010 r.

Poprawka Parlamentu

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 12 µg/m3 1 stycznia 2010 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Niższa wartość docelowa jest konieczna do skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego, biorąc pod 
uwagę, że zanieczyszczenie PM powoduje choroby milionów obywateli UE w postaci 
dolegliwości układu oddechowego i układu krążenia, zakrzepów i udarów oraz corocznie 
przyczynia się do przedwczesnej śmierci ok. 350 000 osób. Niedawny raport WHO (WHO: 
globalna aktualizacja wytycznych dotyczących jakości powietrza w odniesieniu do pyłu 
zawieszonego, ozonu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki 2005, opublikowany 5 października 
2006 r.) proponuje obniżenie tej wartości do10 µg/m3.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 51
Załącznik XIV sekcja C

Wspólne stanowisko Rady

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 25 µg/m3 1 stycznia 2010 r.

Poprawka Parlamentu

C. WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy 25 µg/m3 1 stycznia 2010 r.*

* Termin osiągnięcia wartości docelowej przez Rzeczpospolitą Polską - 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
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postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 52
Załącznik XIV sekcja D

Wspólne stanowisko Rady

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok kalendarzowy 25 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka Parlamentu

Okres uśredniania 
wyników pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji1 Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok kalendarzowy 10 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

1 Maksymalny margines tolerancji stosuje się zgodnie z art. 15 ust.4.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO).
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 53
Załącznik XIV sekcja D

Wspólne stanowisko Rady

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 

kalendarzowy

25 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka Parlamentu

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
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Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 

kalendarzowy

12 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja Rady Europejskiej z marca 2007 r. ustalająca cel redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w EU do 2020 r. na poziomie 20-30% stwarza ważną nową sytuację i 
faktycznie zmienia stosunek kosztów do korzyści, promując bardziej ambitne wartości 
dopuszczalne w dziedzinie ochrony zdrowia obywateli. Ostatnie analizy przeprowadzone 
przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA) sugerują, że w wyniku 
zintensyfikowania polityki dotyczącej klimatu nastąpi znacząca poprawa jakości powietrza w 
miastach, w tym w miejscach szczególnie zagrożonych. Szacuje się, że koszty wdrażania 
obecnych przepisów w zakresie zanieczyszczenia powietrza zamkną się kwotą ok. 12 mld euro 
rocznie przy przyjęciu scenariusza redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 54
Załącznik XIV sekcja D

Wspólne stanowisko Rady

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 25 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 

1 stycznia 2015 r.
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kalendarzowy a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka Parlamentu

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 

kalendarzowy

25 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.**

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

** Termin osiągania wartości dopuszczalnej przez Rzeczpospolitą Polską -

1 stycznia 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.
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Poprawkę złożyli Dorette Corbey, Anders Wijkman

Poprawka 55
Załącznik XIV sekcja D

Wspólne stanowisko Rady

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 

kalendarzowy

25 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka Parlamentu

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 

kalendarzowy

15 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Poprawkę złożył Henrik Lax

Poprawka 56
Załącznik XIV sekcja D

Wspólne stanowisko Rady

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej

Rok 

kalendarzowy

25 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka Parlamentu

D. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres 
uśredniania 
wyników 

Wartość 
dopuszczalna

Margines tolerancji Termin osiągania 
wartości 

dopuszczalnej
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pomiarów

Rok 

kalendarzowy

12 µg/m3 20% w dniu…∗, 
zmniejszenie od dnia 1 
stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 
miesięcy o równe roczne 
udziały procentowe aż do 
osiągnięcia 0 % w dniu 1 
stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

* Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niższa wartość docelowa jest konieczna do skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego, biorąc pod 
uwagę, że zanieczyszczenie PM powoduje choroby milionów obywateli UE w postaci 
dolegliwości układu oddechowego i układu krążenia, zakrzepów i udarów oraz corocznie 
przyczynia się do przedwczesnej śmierci ok. 350 000 osób. Niedawny raport WHO (WHO: 
globalna aktualizacja wytycznych dotyczących jakości powietrza w odniesieniu do pyłu 
zawieszonego, ozonu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki 2005, opublikowany 5 października 
2006 r.) proponuje obniżenie tej wartości do10 µg/m3.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 57
Załącznik XV sekcja A ustęp 6 lit. b)

b) informacje dotyczące możliwych do 
podjęcia środków poprawy jakości 
powietrza.

b) informacje dotyczące możliwych do 
podjęcia środków poprawy jakości 
powietrza, w tym, w stosownych 
przypadkach, możliwych do podjęcia 
środków specjalnych w celu ochrony dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące poprawie jakości powietrza wdychanego przez dzieci będą prawdopodobnie 
bardziej szczegółowe lub inne niż pozostałe środki w niniejszych ramach.
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Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 58
Załącznik XV sekcja A ustęp 6 lit (ba) (nowa)

ba) informacje dotyczące możliwych do 
podjęcia środków poprawy jakości 
powietrza wdychanego przez dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

O ile środki ochrony zdrowia publicznego przed zanieczyszczeniem powietrza są obecnie 
ujęte w załączniku XV sekcja A ustęp 6 lit. b), to środki służące poprawie jakości powietrza 
wdychanego przez dzieci będą prawdopodobnie bardziej szczegółowe lub inne niż pozostałe 
środki w niniejszych ramach. Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów 
naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe 
badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 59
Załącznik XV sekcja A ustęp 8 wprowadzenie

8. Informacje dotyczące środków lub 
projektów podjętych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy:

8. Informacje dotyczące środków lub 
projektów podjętych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia, w tym specjalnych 
środków służących redukcji narażenia 
dzieci, po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy:

Or. en

Uzasadnienie

O ile środki ochrony zdrowia publicznego przed zanieczyszczeniem powietrza są obecnie 
ujęte w załączniku XV sekcja A ustęp 6 lit. b), to środki służące poprawie jakości powietrza 
wdychanego przez dzieci będą prawdopodobnie bardziej szczegółowe lub inne niż pozostałe 
środki w niniejszych ramach. Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów 
naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe 
badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).
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Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 60
Załącznik XV sekcja A ustęp 8 wprowadzenie

8. Informacje dotyczące środków lub 
projektów podjętych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy:

8. Informacje dotyczące środków lub 
projektów podjętych w celu zmniejszenia 
zanieczyszczenia, w tym, w stosownych 
przypadkach, specjalnych środków 
służących redukcji narażenia dzieci, po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy:

Or. en

Uzasadnienie

Środki służące poprawie jakości powietrza wdychanego przez dzieci będą prawdopodobnie 
bardziej szczegółowe lub inne niż pozostałe środki w niniejszych ramach.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 61
Załącznik XV sekcja A ustęp 9

9. Informacje dotyczące środków lub 
projektów planowanych lub analizowanych 
w perspektywie długoterminowej.

9. Informacje dotyczące środków lub 
projektów planowanych lub analizowanych 
w perspektywie długoterminowej, w tym 
opis przeznaczonych na ten cel środków 
finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 51 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 62
Załącznik XV sekcja B ustęp 3 wprowadzenie

3. Informacje o środkach ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza, których 
wdrożenie jest rozważane – na właściwym 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym – w związku z realizacją celów 

3. Informacje o środkach ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza, których 
wdrożenie jest planowane – na właściwym 
szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym – w związku z realizacją celów 
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jakości powietrza, w tym: jakości powietrza, w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartej w poprawce 52 z pierwszego czytania. Konieczne jest 
przedstawienie wykonanych działań; samo rozważanie środków nie jest wystarczające.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 63
Załącznik XV sekcja B ustęp 3 lit. d)

d) środki podjęte w celu ograniczenia emisji 
z transportu poprzez planowe zarządzanie 
ruchem drogowym (w tym wycena kosztów 
związanych z zatorami drogowymi, 
zróżnicowanie opłat za parking lub inne 
bodźce ekonomiczne, tworzenie „stref 
niskiej emisji”);

d) środki podjęte w celu ograniczenia emisji 
z transportu poprzez planowe zarządzanie 
ruchem na drogach (w tym wycena kosztów 
związanych z zatorami drogowymi, 
zróżnicowanie opłat za parking lub inne 
bodźce ekonomiczne, tworzenie „stref 
niskiej emisji” oraz promowanie transportu 
publicznego i metod transportu 
niezmotoryzowanego (takich jak ruch 
pieszy i rowerowy)); 

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnim okresie wykazano, że 21 spośród 25 państw członkowskich nie udało się 
dotrzymać obowiązujących wartości dopuszczalnych, a w większości przypadków przyczyną 
tego była nieznajomość środków, które powinny zostać podjęte w celu zapewnienia zgodności 
z wartościami dopuszczalnymi. Aby więc zachować równy charakter ewentualnych odstępstw, 
państwom członkowskim należy dostarczyć szczegółowych wytycznych.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 64
Załącznik XV sekcja B ustęp 3 lit. ga) (nowa)

(ga) specjalne środki służące redukcji 
narażenia dzieci lub innych wrażliwych 
grup.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki ograniczenia właściwe dla ochrony zdrowia dzieci mogą być specjalnie dostosowane 
do miejsca lub rodzaju narażenia.

Poprawkę złożyli Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Poprawka 65
Załącznik XV sekcja B ustęp 3 lit. ga) (nowa)

(ga) środki służące ochronie zdrowia dzieci 
lub innych wrażliwych grup.

Or. en

Uzasadnienie

Środki ograniczenia właściwe dla ochrony zdrowia dzieci mogą być specjalnie dostosowane 
do miejsca lub rodzaju narażenia. Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych 
dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. 
Nowe badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-
Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Poprawka 66
Załącznik XVI a (nowy)

ZAŁĄCZNIK XVI A
ŚRODKI, KTÓRE KOMISJA POWINNA 
PODJĄĆ U ŹRÓDŁA W CELU 
UMOŻLIWIENIA PAŃSTWOM 
CZŁONKOWSKIM OSIĄGNIĘCIA 
WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH DLA 
JAKOŚCI POWIETRZA W 
USTALONYCH TERMINACH
- włączenie obiektów energetycznego 
spalania o mocy 20-50 megawatów do 
dyrektywy 96/61/WE,
- EURO VI dla pojazdów ciężkich,
- nowe normy dla systemów grzewczych w 
gospodarstwach indywidualnych,
- środki skoordynowane na szczeblu 
Wspólnoty celem zachęcenia właścicieli 



PE394.128v01-00 34/35 AM\685498PL.doc

PL

statków do ograniczenia emisji i/lub 
wprowadzenia norm dla emisji 
pochodzących z motorów statków UE, lub 
nowych norm emisji z motorów statków, 
które zostaną przyjęte na szczeblu IMO.

Or. nl

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 84 z pierwszego czytania.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Poprawka 67
Załącznik XVI a (nowy)

 ŚRODKI WSPÓLNOTOWE ODNOSZĄCE 
SIĘ DO ŻRÓDEŁ EMISJI, KTÓRE 
NALEŻY PODJĄĆ W CELU 
UMOŻLIWIENIA PAŃSTWOM 
CZŁONKOWSKIM OSIĄGNIĘCIA 
WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH DLA 
JAKOŚCI POWIETRZA W 
USTALONYCH TERMINACH

1. Aby umożliwić państwom członkowskim 
osiągnięcie w ustalonych terminach 
wartości dopuszczalnych dla jakości 
powietrza określonych w niniejszej 
dyrektywie, w ciągu dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada wnioski w sprawie wiążących 
przepisów prawnych UE dotyczących źródeł 
zanieczyszczeń i bardziej rygorystycznych 
wartości dopuszczalnych emisji. Wnioski te 
dotyczą co najmniej następujących 
sektorów i źródeł emisji, w których emisje 
muszą zostać obniżone:

§ normy dla wszystkich istotnych 
instalacji stacjonarnych, które 
emitują zanieczyszczenia, na 
przykład włączenie obiektów 
energetycznego spalania o mocy 20-
50 megawatów do dyrektywy 
96/61/WE;

§ normy dla silnikowych pojazdów lub 
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statków każdej wielkości i klasy 
poruszających się po lądzie, w 
powietrzu lub na morzu; np. EURO 
VI dla pojazdów ciężkich lub środki 
skoordynowane na szczeblu 
Wspólnoty celem zachęcenia 
właścicieli statków do ograniczenia 
emisji, lub porozumienia w sprawie 
emisji z motorów statków zawierane 
pod auspicjami IMO;

§ nowe normy dla systemów 
grzewczych w gospodarstwach 
indywidualnych;

§ silniki i maszyny budowlane;

§ rolnictwo (m.in. nawożenie i 
hodowla zwierząt).

2. Co pięć lat Komisja przedstawia 
Radzie i Parlamentowi sprawozdanie z 
osiągniętych postępów w zakresie 
przepisów, o których mowa w ust. 1 i ich 
wprowadzania w państwach 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie koncepcji zawartych w poprawce 84 z pierwszego czytania. 

Środki związane z emisjami powinny mieć pierwszeństwo nad środkami ochronnymi w 
zakresie imisji. Aby zapewnić priorytet polityki ekologicznej dotyczącej emisji w odniesieniu 
do cząstek, należy objąć nią wszystkie źródła emisji. Można wtedy podjąć działania odnoszące 
się do imisji jako środek uzupełniający, o ile pożądany poziom ochrony nie może być 
osiągnięty za pomocą środków związanych z emisjami, biorąc pod uwagę, że obecny lub 
przyszły stan techniki lub środki związane z emisjami stanowić będą zbyt długotrwałe 
obciążenie dla jednostki emitującej.
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