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opinia o zgodnośc| r prawem Unii Europejskiej poselskiego projeku ustdry o zńianieunowy o p^wotowanlu finałoweg, tiń,li_ ir'io"*i ei-ii. n i,t* Noźnej UEFA
.. EURo 2oI2 ujętego w sprawozdaniu t<omisii Ustawodawcze| z dnia 27 narca 2or? r: (druknr:262) wyrażona na podstawte art. t3 ust' 3 pkt 3 ustarrry z dnia 4 września 1997 r. odztalach admlnistracjl rządowe| (Dz. U. z 2oo7 r. Nr 55, poz. 437 z późn.zm.) w związku zatt, 42 ' usl 4 Regutaminu Se|mu przeł ministra wlaściwego do spraw czlonko'twaRzecrypospolhei potsktej w Unil Europejsktej

Szonowny panie przewodniczqcy,

w związku z pnedtożonym sprawozdaniem (druk nr 252| pozwa|am sobie wyrazić poniźsząopinię.

Ar't. 1 prqjektu ustawy przewiduje wprowadzenie przepisu, zgodnle z któryrn w okreś|onych
Portach lotniczych' w okresle od dnia 1' czenpca foLi r, do dnia 4 |ipca 

,ZoI2 
r., nie będąmiały zastosowania ograniczenia w zakresie operacj| lotniczych obejmujące starty ilądowania w porze dzlennej i nocnej wynikające z wymagań w zakresie ochrony śrtldowiska.

Powyższe zagadnienie vĘ|maga rozważenia pod kątem zgodności z dyrekĘw ą 2oo2|49lwE
Parlarnentu Europejsktego i Rady z dnla 25 czerwca 2oo2 r. oanosząci s|ę do oceny izarządzania poziomem hałasu w środowlsku oraz z dyrektyw ą 2oo2/3o,/wE Par|amentuEuropejsklego i Rady z dnia 26 marca 2ooz r. w sprawie ustanowienia zasad i p.o."aui *'cidniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszqrych s|ę do poziomu hatasu w portach
|otniczych Wspó|noĘ.

pvreĘvwa fooŁ/49|wE reguluje sprawy doĘczące monłtorowania problemów środowiska
:P':*od9Ęnycl.l przez hałas w dużych ag|omeracjach i w oko|icach gtównych elementów. . infrastruktury transportowej, w tym portów lotniczych, pnez pub|ikowanie informacji o

" ,

l
, 1, , . ').1
' t

t'
t .



hałasie w środowisku iJego skutkach, oraz przez twmóg sporządzania przez w|aściwe organy
państw członkowskich p|anów działalności zapobiegania i obniźania poziomu hałasu w
środowiskr.l, gdzie jest to konieczne, i zachowania poziomu hałasu. DyrekĘyva ta pozostawia
jednak państwom cztonkowskirn swobodę przy wyborze konkretnych rozwiązań dotyczących
zapewnienia.ochrony przed hałasem oraz ustanowienia wlążęrych norm emisji hatasu. W
tym WzB|ędzie rnoty'w ósmy dyreĘwy 2oo2/49[wE przewiduje wprost, że [k]onkrctne
wielkości poszczególnych wortości grlnlcznych ustolq Państwo Członkowskie, uwzględniajqc
między innymi potrzehę stosowonia zasady prewencjl d|o zachowaniq obszorów ciszy w
dglomerocjach.

Z ko|ei dyrektywa 2oo2/3o/wE określa zharmonizowane zasady wprowadzania ograniczeń
dziala|ności w portach lotniczych Unii EuropeJskiej jako części procesu zarządzania hałasem.
Z.dyreĘwy tej nie.wynlka dla państw cztonkowskich obowiązek wprowadzania ograniczeń
dotyczącYch zapewnienia poziomu hatasu W portach |otniczych. Z przepisów dyrekty,rny
rprlnika natomiast obowiązek zapewnienia, aby w przypadku wprowadzenia tego rodzaju
ograniczeń spetnione zostaty określone wymagania: zastosowanie zrównoważonego
podejścia do rozwiqzywania prob|emu hałasu w portach |otniczych (aft. 4 ust. 1), wzięcie pod
gwagę prawdopodobnych kosztów i korzyści różnych dostępnych środków, jak również
charakteryslykl poszczególnych portóW |otniczych (ań. 4 ust. 2|, zapewnienie
p'roporc|ona|ności i niedyskryminującego charakteru wprowadzanych ograniczeń (art. 4 ust
3},. zapeWnienie, aby ograniczenia dz|ata|nośc| byty usta|ane na podstawie danych
eksploatacyjnych oparĘch na emisji hałasu przez samoloty ustalonych zgodnie z Konwencją
o międzynarodowym |otniqtwie cywilnYm (art.4 ust. 2).

Należy zauważvć' że żadna z powyższych dyrekyw nie na|dada na państwa członkowsk|e
obowiązku ustanowienia konkretnych rodzajów ograniczeń w zakresie operacji |otniczych,
anitbż nie okreś|a wiqżqrych norm emisj| hałasu pochodzqcego z takich operacji. W związku
z powyższym na|eży stwlerdzić, źe rozwiązanie pnewidziane w projekcie ustawy nie narusza
obowiązków okieślonych w ww. dyrektywach.

W. konkluzii stwierdzam, że proiekt ustauryte$t zgodny z Prawem Unll Europelskiej'

Z powożoniem

Do wiadorności:
PaniJoanna Mucha
Minister Sportu i TurystYki

Pan Stawomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Pan Marcin Korolec
Minister środowiska
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