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OPINIA 

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego 

oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 
w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 5 lutego 2014 r. 

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014 r. 
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OPINIA 

Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP 
dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

redukcii krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany 
dyrektywy 2003/35/WE 

COM(2013)920 
przyjęta na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014 r. 

1. Komisja Spraw Unii Europejskiej (KSUE) popiera działania na rzecz ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza w trosce o poprawę zdrowia ludzi i stanu środowiska, jednocześnie 

podkreślając potrzebę dostosowania ich do uwarunkowań społeczno-gospodarczych i 

możliwości finansowych poszczególnych państw członkowskich. 

2. KSUE wyraża zastrzeżenia co do niektórych propozycji zawartych w projekcie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów 

zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE. 

3. W ocenie KSUE poziomy redukcji, które mają obowiązywać od 2030 r. dla poszczególnych 

zanieczyszczeń są zbyt wysokie i będą wiązać się z niewspółmiernie dużymi kosztami, co 

można uznać za niezgodne z zasadą proporcjonalności. 

4. KSUE zwraca uwagę, że szczególnie narażony na znaczne koszty będzie sektor rolniczy, który 

musiałby podjąć wyjątkowo duży wysiłek inwestycyjny oraz kosztowne działania 

restrukturyzacyjne, aby wdrożyć wymagania wynikające z załącznika 111. Z uwagi na 

rozdrobnienie rolnictwa w Polsce ograniczenie emisji metanu i amoniaku pochodzących z 

produkcji zwierzęcej w sposób inny niż poprzez zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich 

będzie trudne do osiągnięcia. 

5. Według KSUE zadania administracji i inspekcji wynikające z dodatkowych obowiązków 

monitorowania skutków emisji zanieczyszczeń spowodują wzrost kosztów administracyjnych 

oraz kosztów związanych z prowadzeniem badań, analiz i gromadzeniem danych. 

6. Zdaniem KSUE niewłaściwe byłoby dokonywanie zmian w załącznikach przy pomocy aktów 

delegowanych. Zawartość załączników stanowi istotny element aktu, a zatem powinna być 

zmieniana przez nowelizujący akt ustawodawczy. 

7. KSUE postuluje potrzebę wydłużenia terminu transpozycji dyrektywy z 18 na 24 miesiące. 
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