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Krajowe pułapy emisji substancji
zanieczyszczających powietrze
Pomimo że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zanieczyszczenie powietrza w Europie zmniejszyło
się, jest ono nadal problemem. Aby ten problem rozwiązać, Komisja Europejska zaproponowała w
2013 r. aktualizację i rozszerzenie dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji. Negocjacje w
pierwszym czytaniu zaowocowały porozumieniem z Radą Unii Europejskiej, które ma zostać teraz
poddane pod głosowanie w Parlamencie Europejskim, zaplanowane na pierwszą listopadową sesję
plenarną.

Kontekst
Choć w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jakość powietrza znacznie się poprawiła, Europejska Agencja
Środowiska zwraca uwagę, że poziom zanieczyszczenia w UE nadal stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i
środowiska. Zdaniem Komisji Europejskiej stężenie cząstek stałych w powietrzu jest co roku przyczyną ponad
400 000 przedwczesnych zgonów w UE, a całkowite koszty zdrowotne zanieczyszczenia powietrza sięgają
330–940 mld EUR rocznie. Źródła zanieczyszczenia powietrza są wielorakie: należą do nich m.in. transport,
produkcja elektryczności, przemysł, ogrzewanie, gospodarstwa domowe, rolnictwo i odpady. Niektóre
substancje zanieczyszczające łączą się ze sobą, tworząc cząstki stałe oraz ozon w warstwie przyziemnej, co z
kolei niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzkie, środowisko i klimat.
Unijna polityka jakości powietrza opiera się na dwóch głównych aktach prawnych. W pierwszym z nich, tj. w
dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji, ustalono maksymalne wartości czterech substancji
zanieczyszczających (NOx, SO2, NH3, LZO), które państwa członkowskie mogą emitować rocznie począwszy od
2010 r. W drugim akcie z 2008 r., tj. w dyrektywie w sprawie jakości powietrza, ustalono wartości
dopuszczalne stężenia w powietrzu głównych substancji zanieczyszczających (cząstek stałych, O3, NO2, SO2,
CO, benzenu oraz ołowiu) w wyznaczonych miejscach. Ponadto szereg aktów odnosi się do zanieczyszczenia,
którego źródłem są transport (przykładowo normy Euro 6 dla samochodów osobowych) oraz przemysł.

Wniosek Komisji
W grudniu 2013 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji dyrektywy w sprawie krajowych
poziomów emisji. We wniosku ustalono cele ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych każdego roku:
wiążące cele w zakresie transpozycji zmienionego protokołu z Göteborga na rok 2020, cele orientacyjne na
rok 2015 oraz wiążące cele na rok 2030 mające zaowocować obniżeniem liczby przedwczesnych zgonów o
52 % do roku 2030 w stosunku do poziomu z roku 2005. Komisja zaproponowała również, by objąć zakresem
dyrektywy dwie nowe substancje zanieczyszczające (PM2,5 i metan).
Choć korzyści (spadek kosztów zewnętrznych zanieczyszczenia powietrza) mają wynieść przynajmniej 40 mld
EUR rocznie, realizacja wspomnianych celów będzie zdaniem Komisji kosztowała 2,2 mld EUR rocznie.
Komisja szacuje, że wniosek może przyczynić się do utworzenia 40 000 nowych miejsc pracy, a także
pobudzić innowacje w dziedzinie ekotechnologii i zwiększyć konkurencyjność. Może on jednak również
wywrzeć negatywny wpływ na niektóre sektory (w szczególności na sektor rafinacji ropy naftowej i rolnictwo,
a także, choć w mniejszym stopniu, na sektor substancji chemicznych, żelaza i stali).

Porozumienie osiągnięte w rozmowach trójstronnych
Porozumienie z Radą osiągnięte w pierwszym czytaniu w ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych i
zatwierdzone przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
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Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego w dniu 12 lipca 2016 r. wprowadza do wniosku szereg zmian.
Należą do nich m.in.: ustalenie celu redukcji o połowę liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych
zanieczyszczeniem środowiska do roku 2030 w stosunku do poziomu z 2005 r., wyłączenie z zakresu wniosku
metanu, dopuszczenie elastycznego podejścia w niektórych przypadkach, np. w razie problematycznego
egzekwowania przepisów w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza u źródła, nieprzewidzianych
wydarzeń w systemach dostaw i produkcji energii, wyjątkowo mroźnych zim lub suchych lat, ułatwienie
wsparcia finansowego z funduszy unijnych na rzecz realizacji celów wniosku, a także postawienie wymogu,
by Komisja co cztery lata publikowała szczegółowe sprawozdania z wdrożenia oraz by do 2025 r. dokonała
przeglądu, w którym szczególny nacisk położony zostanie na emisje amoniaku i rtęci.
Debatę nad sprawozdaniem w pierwszym czytaniu przewidziano na pierwszą listopadową sesję plenarną
Parlamentu po wynegocjowaniu porozumienia (sprawozdawczyni: Julie Girling, ECR, Wielka Brytania).
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