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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powie-

trza i czystszego powietrza dla Europy

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim
czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2008/50/WE.)

OŚWIADCZENIE KOMISJI TOWARZYSZĄCE PRZYJĘCIU NOWEJ DYREKTYWY W SPRAWIE
JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I W SPRAWIE CZYSTSZEGO POWIETRZA DLA

EUROPY

Komisja przyjmuje do wiadomości przyjęty przez Radę i Parlament Europejski tekst dyrektywy w sprawie
jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy. Komisja zauważa w szcze-
gólności znaczenie, jakie w art. 22 ust. 4 oraz w motywie 15 dyrektywy Parlament Europejski i państwa
członkowskie nadały środkom wspólnotowym mającym na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń powie-
trza u źródła.

Komisja uznaje potrzebę ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, tak by osiągnąć zna-
czący postęp w kierunku osiągnięcia celów wyznaczonych w szóstym programie działań na rzecz ochrony
środowiska. W komunikacie Komisji w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza
określono szereg możliwych środków wspólnotowych. Od momentu przyjęcia strategii poczyniono znaczne
postępy w zakresie tych i innych środków:

— Rada i Parlament przyjęły już nowy akt prawny w sprawie ograniczenia emisji spalin przez samochody
dostawcze;

— Komisja przyjęta projekt nowego aktu prawnego mający na celu podniesienie skuteczności prawodaw-
stwa wspólnotowego dotyczącego zanieczyszczeń przemysłowych, w tym pochodzących z intensyw-
nych gospodarstw rolnych, a także środki ukierunkowane na zwalczanie mniejszych źródeł zanieczy-
szczeń przemysłowych;

— Komisja przyjęta projekt nowego aktu prawnego w sprawie ograniczenia emisji spalin z silników
zamontowanych w samochodach ciężarowych;

— w 2008 r. Komisja planuje przedstawienie nowych wniosków legislacyjnych, które:

— doprowadziłyby do dalszego ograniczenia krajowych dopuszczalnych limitów emisji najważniej-
szych czynników zanieczyszczających;

— zmniejszyłyby emisje związane z tankowaniem samochodów o napędzie benzynowym na stacjach
paliw;

— dotyczyłyby zawartości siarki w paliwach, w tym w paliwach okrętowych;

— Prace przygotowawcze są w toku również aby zbadać wykonalność:

— polepszenie proekologicznej konstrukcji urządzeń (eko-projektu) i zmniejszenie emisji pochodzą-
cych z kotłów domowych i urządzeń do podgrzewania wody;

— ograniczenie zawartości rozpuszczalników w farbach, lakierach i produktach do wykańczania
pojazdów;

— zmniejszenie emisji spalin z mobilnych maszyn nieporuszających się po drogach, a zatem uzyska-
nie jak najlepszych korzyści z zastosowania paliw o niższej zawartości siarki w tych maszynach, co
zostało już zaproponowane przez Komisję;
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— Komisja na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) nadal zachęca do znacznego ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń z okrętów oraz zobowiązała się do przedłożenia wniosku w sprawie środ-
ków wspólnotowych, jeżeli IMO nie przedstawi wystarczająco ambitnych wniosków jak przewidziano w
2008 r.

Komisja, jednakże, zobowiązała się do celów inicjatywy na rzecz „lepszego stanowienia przepisów” i
konieczności uzasadnienia wniosków wszechstronną oceną skutków i korzyści. W odniesieniu do tej kwestii
i zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Komisja będzie nadal dokonywała oceny
konieczności przedłożenia nowych wniosków legislacyjnych, lecz zastrzega sobie prawo decydowania, czy i
kiedy złożenie takich wniosków legislacyjnych będzie właściwe.

P6_TA(2007)0597

Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej interoperacyjności wspólno-
towego systemu kolei (przekształcenie) (COM(2006)0783 — C6-0474/2006 — 2006/0273(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)
0783),

— uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 156 i art. 76 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przed-
stawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0474/2006),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0345/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;\

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2006)0273

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2007 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie interopera-

cyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie)

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw-
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, Dyrektywy 2008/57/WE.)
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