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ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
I ZAGROŻENIE HAŁASEM

Zanieczyszczenie powietrza szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku. Zanieczyszczenia
pochodzą przede wszystkim z przemysłu, transportu, produkcji energii i rolnictwa.
W unijnej strategii dotyczącej jakości powietrza dąży się do zapewnienia do 2020 r. pełnej
zgodności z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym jakości powietrza i wyznacza
długoterminowe cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Dyrektywa w sprawie poziomu
hałasu w środowisku ułatwia określanie poziomów hałasu w UE i podejmowanie niezbędnych
środków w celu obniżenia go do dopuszczalnych poziomów. W osobnych przepisach reguluje
się emisję hałasu z określonych źródeł.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 191–193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

KONTEKST OGÓLNY

Zanieczyszczenie powietrza może powodować choroby układu krążenia i układu
oddechowego oraz choroby nowotworowe; jest też główną związaną ze środowiskiem
przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. Niektóre substancje, takie jak arsen, kadm,
nikiel i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, są substancjami mutagennymi,
rakotwórczymi dla ludzi i nie można określić progu, poniżej którego nie stanowią one
zagrożenia. Zanieczyszczenie powietrza wpływa również negatywnie na jakość wód i gleby
oraz powoduje zniszczenie ekosystemów na skutek eutrofizacji (nadmiernego zanieczyszczenia
azotem) i kwaśnych deszczy. Zanieczyszczenie powietrza wpływa tym samym na rolnictwo
i lasy, a także na materiały i budynki. Zanieczyszczenie powietrza ma wiele źródeł,
ale przede wszystkim pochodzi z przemysłu, transportu, produkcji energii i rolnictwa.
Chociaż zanieczyszczenie powietrza w Europie generalnie zmalało w ostatnich dekadach,
długoterminowy cel Unii, tj. „osiągnięcie takiego poziomu jakości powietrza, który nie
będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko”, wciąż jest
zagrożony. W szczególności na obszarach miejskich (miejscach o kluczowym oddziaływaniu na
środowisko), gdzie mieszka większość Europejczyków, normy w zakresie jakości powietrza są
często przekraczane. Obecnie najbardziej kłopotliwymi zanieczyszczeniami są drobne cząstki
stałe, dwutlenek azotu i ozon w warstwie przyziemnej.
Poziomy hałasu w środowisku są coraz wyższe na obszarach miejskich, głównie z powodu
coraz większego ruchu na drogach oraz coraz intensywniejszej działalności przemysłowej
i rekreacyjnej. Szacuje się, że około 20 % ludności UE jest narażone na poziomy hałasu
uznawane za niedopuszczalne. Może mieć to wpływ na jakość życia, a także powodować
znaczny poziomu stresu, zaburzenia snu oraz niekorzystne skutki dla zdrowia, takie jak choroby
układu krążenia. Hałas nie pozostaje również bez wpływu na dziką faunę.
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OSIĄGNIĘCIA W ZWALCZANIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Jakość powietrza w Europie znacznie się poprawiła, odkąd w latach 70. XX wieku w UE zaczęto
zajmować się tą sprawą. Od tego czasu udało się znacząco ograniczyć stężenia takich substancji
jak dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6) i ołów (Pb). UE dysponuje trzema
różnymi mechanizmami prawnymi umożliwiającymi ograniczanie zanieczyszczenia powietrza:
określanie ogólnych norm jakości powietrza dotyczących stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym, ustalanie krajowych wartości granicznych łącznej emisji zanieczyszczeń oraz
opracowywanie prawodawstwa dotyczącego określonych źródeł zanieczyszczeń, na przykład
w celu kontroli emisji przemysłowych lub określania norm emisji pochodzących z pojazdów,
efektywności energetycznej lub jakości paliw. Prawodawstwo to uzupełniają strategie i środki
umożliwiające propagowanie ochrony środowiska i uwzględnianie jej w innych sektorach.
A. Jakość powietrza
Na podstawie celów zawartych w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza
z 2005 r. (ograniczenie drobnych cząstek stałych o 75 % i ozonu w warstwie przyziemnej
o 60 % oraz ograniczenie zagrożenia środowiska naturalnego zakwaszeniem i eutrofizacją
o 55 % – do 2020 r. w stosunku do poziomów z 2000 r.) w czerwcu 2008 r. przyjęto
zmienioną dyrektywę w sprawie jakości powietrza, w której scalono większość obowiązującego
prawodawstwa w tej dziedzinie. Nadal obowiązuje jedynie czwarta dyrektywa pochodna
będąca częścią wcześniejszej dyrektywy ramowej w sprawie jakości powietrza, określająca
wartości docelowe (mniej rygorystyczne niż wartości graniczne) dla emisji arsenu, kadmu, niklu
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza ma służyć ograniczeniu zanieczyszczenia
powietrza do poziomów, które minimalizują skutki ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie
ludzi lub środowisko. W tym celu określono w niej środki umożliwiające zdefiniowanie
i ustanowienie celów dotyczących jakości powietrza (tj. wartości granicznych, których nie
można przekroczyć nigdzie w UE) w odniesieniu do głównych zanieczyszczeń powietrza
(dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, (drobnych) cząstek stałych, ołowiu,
benzenu, tlenku węgla i ozonu). Państwa członkowskie są zobowiązane wyznaczyć strefy
i aglomeracje w celu oceny jakości powietrza i zarządzania nią, monitorować długoterminowe
tendencje i udostępniać te informacje opinii publicznej. Tam, gdzie jakość powietrza jest dobra,
musi zostać utrzymana; w miejscach, gdzie wartości graniczne zostały przekroczone, należy
podjąć odpowiednie działania.
Pod koniec 2013 r. Komisja Europejska zainicjowała program „Czyste powietrze dla
Europy” zawierający dwa kluczowe cele, tj. zachowanie zgodności z obowiązującym
prawodawstwem do 2020 r. oraz nowe cele w zakresie jakości powietrza na okres do roku
2030. Głównym instrumentem prawnym do osiągnięcia tych celów jest zmieniona dyrektywa
w sprawie krajowych poziomów emisji, która wyznacza bardziej rygorystyczne krajowe limity
emisji pięciu głównych substancji zanieczyszczających – dwutlenku siarki, tlenków azotu,
niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i drobnych cząstek stałych –
w celu ograniczenia ich szkodliwego wpływu na środowisko i zmniejszenia ich skutków dla
zdrowia o połowę w porównaniu z rokiem 2005. Zobowiązuje ona państwa członkowskie
do sporządzenia krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza. Dyrektywa ta
wdraża również zobowiązania w zakresie redukcji na rok 2020 przyjęte przez UE i jej
państwa członkowskie w ramach zmienionego Protokołu z Göteborga do Konwencji Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie transgranicznego
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, którego celem jest przeciwdziałanie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2284
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L2284
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zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej. Jako część programu
przyjęto także nową dyrektywę mającą na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przez
średnie obiekty energetycznego spalania, takie jak urządzenia używane do wytwarzania energii
elektrycznej lub ogrzewania gospodarstw domowych.
B. Transport drogowy
Przyjęto szereg dyrektyw w celu ograniczenia zanieczyszczeń powodowanych przez transport
drogowy przez określenie norm emisji dla różnych kategorii pojazdów, takich jak samochody
osobowe, lekkie pojazdy użytkowe, samochody ciężarowe, autobusy i motocykle, oraz
uregulowanie jakości paliwa. Począwszy od września 2014 r. normę emisji Euro 6 dla
samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych stosuje się do wszystkich
nowych modeli samochodów (homologacja typu), a od września 2015 r. – do ich
rejestracji i sprzedaży. Określono w niej wartości graniczne emisji dla szeregu substancji
zanieczyszczających powietrze, w szczególności tlenków azotu i cząstek stałych. Państwa
członkowskie są zobowiązane odmówić udzielenia homologacji typu, rejestracji, sprzedaży
i wprowadzenia pojazdów (i urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń jako części
zamiennych), które przekraczają te wartości graniczne. Norma ta zawiera również klauzulę
przeglądową dotyczącą cyklu jezdnego i procedury badania, aby zapewnić przeprowadzanie
badań w rzeczywistych warunkach drogowych. Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007
określono zasady zgodności eksploatacji, trwałości urządzeń ograniczających emisję
zanieczyszczeń, pokładowych układów diagnostycznych (OBD) i pomiaru zużycia paliwa oraz
uregulowano dostęp niezależnych warsztatów do informacji dotyczących naprawy i utrzymania
pojazdów. To samo dotyczy rozporządzenia (WE) nr 595/2009, w którym określono wartości
graniczne emisji dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (autobusów i samochodów
ciężarowych, norma Euro VI, od stycznia 2013 r.). Oba rozporządzenia są obecnie poddawane
przeglądowi i zostaną zmienione nowym rozporządzeniem w sprawie homologacji i nadzoru
rynku pojazdów silnikowych.
Aby jeszcze bardziej ograniczyć zanieczyszczenia emitowane przez samochody osobowe, w UE
wprowadzono zakaz wprowadzania do obrotu benzyny ołowiowej i obowiązek udostępniania
w Unii paliw niezawierających siarki.
C. Inne emisje pochodzące z transportu
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez statki – które, jak się przypuszcza,
przyczynia się do przedwczesnej śmierci 50 000 osób rocznie – w dyrektywie 2012/33/UE
wprowadzono ograniczenie zawartości siarki w paliwach bunkrowych statków na morzach
europejskich. Do 2020 r. ogólny dopuszczalny poziom siarki zostanie obniżony z 3,5 % do
0,5 % zgodnie z wartościami granicznymi uzgodnionymi przez Międzynarodową Organizację
Morską. Na niektórych obszarach, określonych jako obszary kontroli emisji tlenku siarki
(obszary SECA), na przykład na Morzu Bałtyckim, w kanale La Manche i na Morzu Północnym,
od 2015 r. obowiązuje jeszcze bardziej rygorystyczny poziom wynoszący 0,1 %. Ustanowiono
dalsze normy emisji dla maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach, takich
jak koparki, buldożery i piły łańcuchowe, a także dla ciągników rolniczych i leśnych oraz
rekreacyjnych jednostek pływających.
D. Emisje pochodzące z przemysłu
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych dotyczy silnie zanieczyszczającej działalności
przemysłowej, która odpowiada za znaczną część zanieczyszczeń w Europie. W dyrektywie
tej skonsolidowano i scalono wszystkie istotne dyrektywy (w sprawie spalania odpadów,
lotnych związków organicznych, dużych obiektów energetycznego spalania, zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli itp.) w jeden spójny instrument ustawodawczy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0001.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/;jsessionid=rw4NTwTBxcXmgMDTnn8ZQQ7FNyW2c88qPWtyC7Z1zvjPlXTGcHZT!2073731728?uri=CELLAR:03e19ce5-448d-43dd-b49a-1c68d75c78f4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELLAR:c59784d8-bacd-4a23-8491-9682e6696ce9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0031
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0001:0013:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:PL:PDF
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w celu ułatwienia jego wdrożenia i ograniczenia do minimum zanieczyszczenia z różnych
źródeł przemysłowych. Ustanawia ona wymogi, jakie muszą spełniać wszystkie instalacje
przemysłowe, zawiera wykaz środków służących zapobieganiu zanieczyszczeniom wód,
powietrza i gleby oraz stanowi podstawę opracowywania pozwoleń lub licencji na eksploatację
instalacji przemysłowych. Przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia bierze się w niej
pod uwagę łączną efektywność środowiskową obiektu, w tym wykorzystanie surowców
lub efektywność energetyczną. Kluczową rolę odgrywa koncepcja „najlepszych dostępnych
technik” (BAT), podobnie jak elastyczność, kontrole środowiskowe i udział społeczeństwa.

OSIĄGNIĘCIA W ZWALCZANIU ZAGROŻENIA HAŁASEM

Hałas w środowisku: Dyrektywa ramowa w sprawie poziomu hałasu w środowisku ma na
celu ograniczenie narażenia na hałas w środowisku dzięki ujednoliceniu wskaźników hałasu
i metod przeprowadzania ocen, zbieraniu informacji na temat narażenia na hałas w formie
map hałasu oraz udostępnianiu tych informacji społeczeństwu. Na tej podstawie wprowadzono
wymóg, by państwa członkowskie sporządziły plany działań służące rozwiązaniu problemu
hałasu. Przeglądy map hałasu i planów działań mają być dokonywane co najmniej raz na pięć lat.
Ruch drogowy: Rozporządzenie w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych
wprowadza nową metodę pomiaru emisji hałasu, obniża obecnie dopuszczalne graniczne
wartości hałasu i zawiera dodatkowe zapisy dotyczące emisji hałasu w procedurze homologacji
typu. Inne uregulowania określają wartości graniczne hałasu dla motorowerów i motocykli.
Ponadto wprowadzono przepisy regulujące badanie hałasu toczenia opony i dopuszczalne
poziomy tego hałasu oraz jego stopniowego ograniczania.
Ruch lotniczy: Unijne przepisy dotyczące hałasu powodowanego przez samoloty zgodne
z wyważonym podejściem ICAO mają zastosowanie od czerwca 2016 r. w portach lotniczych
przeprowadzających rocznie ponad 50 000 operacji cywilnych statków powietrznych.
Podejście to obejmuje cztery podstawowe elementy mające określać najekonomiczniejszy
sposób ograniczenia hałasu powodowanego przez samoloty w poszczególnych portach
lotniczych: ograniczenie poziomu hałasu u źródła dzięki wprowadzeniu nowoczesnych statków
powietrznych, zarządzanie w zrównoważony sposób terenami wokół lotnisk, dostosowanie
procedur operacyjnych w celu ograniczenia hałasu na miejscu oraz w razie potrzeby
wprowadzenie ograniczeń dotyczących lotów, na przykład zakazu lotów nocnych.
Ruch szynowy: W kontekście dyrektywy dotyczącej interoperacyjności kolei, w technicznej
specyfikacji interoperacyjności (TSI) ustanowiono maksymalne poziomy hałasu wytwarzanego
przez nowe (konwencjonalne) pojazdy kolejowe. Rozporządzenie dotyczące opłat związanych
z hałasem zachęca do wyposażania wagonów towarowych w kompozytowe klocki hamulcowe
powodujące mniej hałasu.
Inne źródła hałasu: Duże obiekty przemysłowe i rolnicze objęte dyrektywą w sprawie emisji
przemysłowych mogą otrzymać pozwolenia w oparciu o zastosowanie najlepszych dostępnych
technik (BAT) jako punktów odniesienia. Zostały również uregulowane kwestie dotyczące
hałasu emitowanego na budowie (np. hałas emitowany przez koparki, ładowarki, spychacze
i dźwigi), a także przez rekreacyjne jednostki pływające lub sprzęt do użytku na zewnątrz.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament odgrywa decydującą rolę w opracowywaniu progresywnej polityki w dziedzinie
środowiska służącej zwalczaniu zanieczyszczeń powietrza i zagrożenia hałasem. Na przykład
posłowie do PE przegłosowali drastyczne obniżenie zawartości szkodliwej siarki w paliwach
żeglugowych z 3,5 % do 0,5 % do 2020 r. i skutecznie sprzeciwili się próbom wydłużenia tego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32002L0049
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_158_R_0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32001L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32014R0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32008L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R1304
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32015R0429
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32015R0429
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terminu o pięć lat. Na wniosek Parlamentu Komisja została zmuszona do rozpatrzenia kwestii
rozszerzenia surowszych wartości granicznych SECA na wszystkie wody terytorialne UE. Jeśli
chodzi o zmianę dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji, Parlament zaapelował
o osiągnięcie ambitniejszych krajowych poziomów emisji do 2030 r. oraz opowiedział się
za wiążącymi celami na rok 2025, tak aby państwa członkowskie znalazły się na dobrej
drodze do osiągnięcia swoich celów wyznaczonych na 2030 r. Na płaszczyźnie bardziej
ogólnej posłowie do PE wezwali UE, by ustaliła, które przepisy dotyczące ograniczania
zanieczyszczeń u źródła są nieskuteczne, i reagowała w takiej sytuacji, jak w przypadku
rozbieżności między rzeczywistymi emisjami a emisjami testowymi NOx z samochodów Euro 6
z silnikiem wysokoprężnym. W następstwie wykrycia w USA, że Volkswagen Group stosowała
oprogramowanie fałszujące wyniki badań w celu obniżenia emisji NOx, Parlament powołał
tymczasową komisję śledczą (EMIS) do zbadania tej sprawy.
Jeśli chodzi o zagrożenie hałasem, Parlament wielokrotnie podkreślał potrzebę dalszego
obniżania wartości granicznych i ulepszania procedur pomiaru hałasu w środowisku. Wzywał
do ustalenia dopuszczalnych przez UE poziomów hałasu wokół portów lotniczych, jak również
do rozszerzenia środków ograniczających hałas, tak aby objąć nimi wojskowe poddźwiękowe
samoloty odrzutowe. Parlamentowi udało się ochronić uprawnienia władz lokalnych do
decydowania o środkach dotyczących hałasu w portach lotniczych, w tym o ewentualnym
zakazie lotów nocnych. Ponadto Parlament zatwierdził stopniowe wprowadzanie nowych
wartości granicznych hałasu w odniesieniu do samochodów osobowych w celu zmniejszenia
wartości granicznej do 68 decybeli (dB) z pierwotnych 74 dB. Posłowie do PE z powodzeniem
przeprowadzili również kampanię na rzecz wprowadzenia etykiet informujących konsumentów
o poziomach hałasu, podobnych do etykiet wykorzystywanych w istniejących systemach
oznaczania efektywności paliwowej, głośności opon i emisji CO2.

Tina Ohliger
11/2017
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