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Odpowiedź udzielona przez komisarza Sinkevičiusa
w imieniu Komisji Europejskiej
(17.1.2020)

Komisja oceniła prawidłowość transpozycji i wdrożenia przez Polskę dyrektywy 96/59/WE1 
(dyrektywy w sprawie PCB) w ramach programu EU Pilot2. Stwierdzono, że polskie przepisy 
są zgodne z dyrektywą w sprawie PCB i że zostały prawidłowo wdrożone.

Art. 161 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska stanowi, że w przypadku gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie co do tego, czy w urządzeniach innych niż te wymienione 
w rozporządzeniu z 2002 r. były wykorzystywane PCB, posiadacze takich urządzeń mają 
obowiązek postępować z nimi jak z urządzeniami, w których PCB były wykorzystywane, 
chyba że istnieją dowody wskazujące na sytuację przeciwną. W związku z tym Komisja 
sprawdziła, czy rejestry prowadzone przez władze polskie zawierają urządzenia wykraczające 
poza te, które ujęto w wykazie.

Zgodnie z polskim prawem każdy, kto posiada PCB i nie powiadomi właściwych organów 
o ilości posiadanych przez siebie substancji, podlega karze grzywny. Ponadto kto nie 
oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były 
wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do 
których istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, 
podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, albo aresztu3.

Rozporządzenie (UE) 2019/10214 zobowiązuje państwa członkowskie do zidentyfikowania 
i wycofania z użycia urządzeń zawierających PCB5 tak szybko, jak to możliwe, ale nie 
później niż 31 grudnia 2025 r.

Główna odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie prawa UE spoczywa na państwach 
członkowskich. W związku z tym krajowe organy administracyjne lub sądowe odpowiadają 
za weryfikowanie potencjalnych przypadków nieprzestrzegania prawa i podejmują 
odpowiednie środki w celu ich rozstrzygania. Jak potwierdzono w badaniu Komisji 
dotyczącym gospodarowania PCB we wszystkich państwach członkowskich6, władze polskie 
są w stanie odpowiednio monitorować sytuację i podejmować niezbędne środki w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami.

1 Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych 
bifenyli i polichlorowanych trifenyli.
2 6805/14/ENVI.
3 Na podstawie art. 345 i 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące 
trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona).
5 Zawierających więcej niż 0,005 % i więcej niż 0,05 dm3 PCB.
6 „Wspieranie wybranych państw członkowskich w poprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
w oparciu o ocenę wyników państw członkowskich” dostępne pod adresem 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf


