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Szanowny Panie Marszalku! 

Komisja pragnie podzigkowai. Senatowi za opinig nu temat wniosku dotyczqcego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rudy w sprawie redukcji krajowych emisji 
niektdrych rodzajdw zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 
2003/351WE (COM(2013)920JinaI). 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje opinig, w szczegdlnoici wyrazone w niej poparcie dla 
dzialali majqcych nu celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. 

Uznajqc obawy dotyczqce krajowych zobowiqzati w zakresie redukcji emisji nu 2030 r., 
Komisja pragnie jednoczeinie podkreilii., ze zaproponowane zobowiqzania ustalono nu 
poziomie, ktdry zapewnia - optymalne pod wzglgdem kosztdw - korzyici dla zdrowia w 
calej UE. Te korzyici dla zdrowia publicznego @oprzez obnizenie kosztdw zewngtrznych) 
przewyzszajq - w przypadku Polski dziesigciokrotnie - koszty wdrozenia. Wniosek ma 
pozytywny wp&v na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, i przyniesie bezpoirednie 
oszczgdnoSci w publicznej opiece zdrowotnej i ograniczy szkody gospodarcze dla upraw i 
budynkdw. Zwaiywszy ponadto nu silnq pozycjg unijnego przemyslu zwiqzanego z 
redukcjq zanieczyszczen oraz wyzwania wynikujqce z zanieczyszczenia powietrza nu 
calym hviecie, proponowana polityhw stanowiloby dodatkowy bodziec w zakresie 
innowacji, eksportu, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 

W odniesieniu do obaw Senatu dotyczqcych kosztdw dla sektora rolnego, naleiy 
podkreilii., ze rolnictwo jest odpowiedzialne za bardzo duzq czgii. calkowitych emisji 
amoniaku @onad 90 %). Sq one gldwnym powodem eutrojizacji w Europie oraz 
przyczynq duzej czgici negatywnych skutkdw zdrowotnych poniewaz przyczyniajq sig do 
powstawania wtbrnych czqstek statych. Postgpy poczynione do tej pory w zakresie 
redukcji tych emisji sq niewielkie, a proponowane zobowiqzania dotyczqce redukcji 
emisji amoniaku opierajq sie nu sprawdzonych romiqzaniach powszechnie juz 
stosowanych w UE. Zobowiqzania dotyczqce redukcji emisji nie wiqiq sig z dodatkowymi 
zmianami liczby zwierzqt gospodarskich. Specjalne techniki kontroli rolniczych, 
okreilone w zalqczniku III do wniosku, majq byi. wdrazane jedynie w zakresie 
niezbednym do osiqgnigcia krajowych zobowiqzali do redukcji emisji i mogq byi. 
zastqpione przez inne irodki majqce rdwnowazny wp&w nu irodowisko. 
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