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OPINIA 

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 

energetycznego spalania 

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 
w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 21 stycznia 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 ograniczenia emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania 
COM(2013)919 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014 r. 

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

zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie podkreślając potrzebę dostosowania ich do 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych i finansowych poszczególnych państw członkowskich. 

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

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. 

3. W opinii KSUE wymagania emisyjne dla średnich obiektów spalania są zbyt restrykcyjne, 

szczególnie w odniesieniu do istniejących obiektów opalanych węglem (art. 5 ust.l i załącznik 

II). 

4. KSUE ocenia jako zbyt rygorystyczne dopuszczalne wielkości emisji określone dla obiektów 

znajdujących się w strefach, w których niedotrzymywane są standardy jakości powietrza 

wynikające z dyrektywy PE i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy (załącznik III). W związku z tym KSUE postuluje ich podwyższenie. 

5. Zdaniem KSUE wymagania emisyjne dla średnich obiektów energetycznego spalania nie 

powinny być ustalone na tym samym poziomie dla wszystkich obiektów w przedziale mocy 1 -

50 MW. W przeciwieństwie do operatorów dużych obiektów spalania, operatorzy mniejszych 

obiektów spalania nie mają możliwości technicznych i finansowych, by dostosować je do 

wymagań określonych w projekcie. 

6. Zdaniem KSUE czas na przyjęcie i implementację dyrektywy powinien być dłuższy od 

określonego w projekcie, tj. 1,5 roku od wejścia aktu w życie (art. 16). 
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