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21.5.2019

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1083/2013, którą złożył Wolfdietrich Burde (Niemcy), w 
sprawie niezadowalającego monitorowania przez Komisję przypadków 
naruszeń przepisów w dziedzinie ochrony środowiska we Fryburgu 
Bryzgowijskim (Niemcy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podkreśla, że nie otrzymał odpowiedzi na żadną ze skarg wysłanych przez 
niego za pośrednictwem internetu w marcu i kwietniu 2013 r. do Komisji, które to skargi 
dotyczyły naruszeń unijnych przepisów w dziedzinie jakości powietrza, a także braku 
obniżenia przez władze niemieckie emisji podtlenku azotu do 2015 r., do czego zostały one 
zobowiązane. Odpowiedni termin został już przedłużony, a następnie anulowany przez 
władze, pomimo że zapewnienie przestrzegania przepisów w mieście Fryburg w wymaganym 
terminie jest możliwe.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 26 lutego 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lipca 2015 r.

We wrześniu 2014 r. Komisja zwróciła się do władz Niemiec za pośrednictwem systemu „EU 
Pilot” z uwagi na niedotrzymanie określonych w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy1 dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu w 
kilku strefach jakości powietrza.

W czerwcu 2015 r. Komisja wezwała Niemcy do usunięcia uchybienia związanego z 
niezapewnieniem przez kilka kolejnych lat zgodności z limitami dwutlenku azotu w kilku 

1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
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strefach jakości powietrza, w tym w aglomeracji Fryburg, która jest przedmiotem niniejszej 
petycji. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja wyraża również pogląd, że Niemcy 
nie podjęły odpowiednich środków w tych strefach, aby dopilnować, by okres braku 
zgodności z przepisami dyrektywy 2008/50/WE był jak najkrótszy. 

Podsumowanie

Komisja zajęła się kwestiami podniesionymi przez składającego petycję, wszczynając wyżej 
wspomnianą procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 października 2016 r.

Zanieczyszczenie powietrza pozostaje jednym z największych problemów dotyczących 
zdrowia środowiskowego w UE prowadzącym do przedwczesnej śmierci 400 000 osób 
każdego roku. W samych Niemczech ponad 60 000 osób umiera przedwcześnie każdego roku 
wskutek narażenia na zanieczyszczenie powietrza.

Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
określa wartości graniczne stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu z myślą o 
unikaniu i zmniejszaniu szkodliwych skutków dla zdrowia człowieka lub środowiska ogólnie, 
a także zapobieganiu im. Dyrektywa ta przewiduje zobowiązanie dotyczące rezultatu, a nie 
zobowiązanie do stosowania konkretnych środków. Wybór środków służących osiągnięciu 
rezultatu leży w gestii państw członkowskich. Oznacza to, że przedmiotowa dyrektywa nie 
uprawnia Komisji do wydawania zakazów w sprawie pewnych środków podejmowanych 
przez miasto.

W odniesieniu do stężenia dwutlenku azotu w powietrzu dyrektywa 2008/50/WE stwierdza, 
że roczna wartość dopuszczalna wymaga, by nie zostało przekroczone średnie stężenie 
40μg/m³. Według doniesień średnie stężenie we Fryburgu przekraczało roczną dopuszczalną 
wartość od 2010 r. (rok, od którego dopuszczalna wartość powinna być przestrzegana). 
Zgodnie z rocznymi sprawozdaniami Niemiec w sprawie jakości powietrza sporządzanymi 
dla Komisji maksymalna średnia roczna stężenia dwutlenku azotu w aglomeracji Fryburg 
spadła w latach 2010–2015 z 70μg/m³ do 56μg/m³. Mimo tendencji spadkowej roczna 
dopuszczalna wartość stężenia dwutlenku azotu we Fryburgu w 2015 r. została przekroczona 
o 40 %.

We wrześniu 2014 r. Komisja skontaktowała się z władzami Niemiec za pośrednictwem 
systemu „EU Pilot” z uwagi na niedotrzymanie określonych w dyrektywie 2008/50/WE w 
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy1 dopuszczalnych wartości 
dwutlenku azotu w kilku strefach jakości powietrza.

W czerwcu 2015 r. Komisja wezwała Niemcy do usunięcia uchybienia związanego z 
niezapewnieniem przez kilka kolejnych lat zgodności z limitami dwutlenku azotu w kilku 
strefach jakości powietrza, w tym w aglomeracji Fryburg, która jest przedmiotem niniejszej 
petycji. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja wyraża również pogląd, że Niemcy 
nie podjęły odpowiednich środków w tych strefach, aby dopilnować, by okres braku 

1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
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zgodności z przepisami dyrektywy był jak najkrótszy.

Fryburg zapowiedział, że w 2015 r. zaktualizuje swój plan z 2012 r. dotyczący jakości 
powietrza, jednak do tej pory nie został on opublikowany1.

Podsumowanie

Za prawidłowe wdrażanie przepisów UE główną odpowiedzialność ponoszą właściwe organy 
krajowe. Ponadto krajowe organy administracyjne odpowiedzialne za wdrażanie 
prawodawstwa UE dysponują lepszymi środkami rozwiązywania problemów dotyczących 
przypadków nieprzestrzegania przepisów, gdy obawy okazują się uzasadnione.

Jednak ze względu na utrzymujący się brak zgodności z dopuszczalnymi wartościami 
Komisja wszczęła już postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wobec Niemiec za naruszenie art. 13 i 23 dyrektywy 2008/50/WE w 
odniesieniu do dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu (oraz PM10). 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 31 marca 2017 r.

Zgodnie z najnowszym sprawozdaniem rocznym w sprawie jakości powietrza, które Niemcy 
sporządziły dla Komisji, w 2015 r. Fryburg nadal przekraczał o 16 μg/m³ (40 %) 
dopuszczalną wartość średniego rocznego stężenia NO2 ustanowioną dyrektywą 2008/50/WE 
i wynoszącą 40 μg/m³.

W związku z tym, że dopuszczalna wartość dla NO2 jest nadal zbyt wysoka w wielu 
niemieckich miastach, Komisja podjęła dodatkowe środki w ramach postępowania przeciwko 
Niemcom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu rozwiązania 
tego problemu. W lutym 2017 r. w następstwie wniosku EU-Pilot przesłanego we wrześniu 
2014 r. i oficjalnego zawiadomienia z czerwca 2015 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię. 
Fryburg jest usytuowany w jednej z 28 stref objętych tą uzasadnioną opinią. Uzasadniona 
opinia stanowi ostatni etap postępowania w sprawie naruszenia przed ewentualnym 
skierowaniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli sytuacja w zakresie 
jakości powietrza nie ulegnie wystarczającej poprawie.

Warto zauważyć, że chociaż Komisja jest zdania, iż konieczne są dalsze starania na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów 
UE i ochrony zdrowia publicznego, to do władz państw członkowskich należy wybór 
odpowiednich środków w celu zajęcia się przekroczeniem dopuszczalnych wartości NO2.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Podsumowanie

Postępowanie przeciwko Niemcom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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członkowskiego w odniesieniu do przekroczenia dopuszczalnych wartości dla NO2 wkracza 
powoli w kolejne fazy, ponieważ w 2015 r. dopuszczalna wartość średniego rocznego 
stężenia NO2 ustanowiona dyrektywą 2008/50/WE nadal była przekroczona w wielu 
niemieckich miastach, w tym we Fryburgu.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 29 listopada 2017 r.

Zgodnie z najnowszym rocznym sprawozdaniem Niemiec w sprawie jakości powietrza 
sporządzonym dla Komisji maksymalna zmierzona średnia roczna stężenia dwutlenku azotu 
we Fryburgu spadła z 56 μg/m³ w 2015 r. do 41,3 μg/m³ w 2016 r.

Ten nieoczekiwany znaczny spadek jest spowodowany tym, że stacja pomiarowa usytuowana 
przy ulicy Schwarzwaldstrasse we Fryburgu, która w przeszłości odnotowywała najwyższe 
poziomy stężenia NO2, w 2016 r. nie spełniała standardów jakości danych. Stacja ta 
odnotowywała właściwe pomiary jedynie przez 60 % roku, zamiast wymaganych 85 %. W 
2016 r. średnie roczne stężenie NO2 odnotowane przez tę stację wyniosło 50 µg/m3. Wartość 
ta nie została jednak uwzględniona w oficjalnej ocenie strefy jakości powietrza z uwagi na 
brak prawidłowych danych.

Podsumowanie

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem w sprawie jakości powietrza za 2016 r. przedłożonym 
przez władze Niemiec Fryburg był bliski osiągnięcia standardów jakości powietrza dla NO2. 
Biorąc jednak pod uwagę wadliwe pomiary stacji, która w przeszłości odnotowywała 
najwyższe poziomy stężenia, sprawozdanie w sprawie jakości powietrza za 2017 r. 
prawdopodobnie ponownie wykaże wyższe stężenie w tej strefie jakości powietrza.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 21 maja 2019 r.

W swoich trzecich uwagach dotyczących przedmiotowej petycji Komisja stwierdziła już, że 
tendencja spadkowa średniego rocznego stężenia dwutlenku azotu (NO2) z 56 µg/m3 w 2015 
r. do 41,3 µg/m3 w 2016 r. prawdopodobnie ulegnie nieznacznemu odwróceniu w 2017 r. 
Spadek zakładany w 2016 r. wynikał z faktu, iż stacja monitorująca przy ulicy 
Schwarzwaldstraße, w której odnotowano najwyższe wartości, nie spełniała celów w zakresie 
jakości danych określonych w załączniku 1 dyrektywy 2008/50/WE1. Pomiary zgłoszone 
przez tę stację w 2016 r. (tj. 50 µg/m3) nie zostały zatem wzięte pod uwagę. 

W związku z tym nie jest zaskoczeniem, że jak zauważył składający petycję, wartość 
zgłoszona w 2017 r. wynosi 49 µg/m3, a zatem nadal wyraźnie przekracza wartość 
dopuszczalną określoną w dyrektywie 2008/50/WE. 

Komisja jest świadoma takich przekroczeń we Fryburgu i w wielu innych niemieckich 
miastach. Podziela ona obawy składającego petycję, że przynajmniej w niektórych planach 
ochrony powietrza nie proponuje się wystarczających środków, aby skutecznie i terminowo 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
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obniżyć średnie roczne stężenia. 

Z tego względu Komisja postanowiła wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

Podsumowanie

Wartość graniczna dla średniego rocznego stężenia NO2 ustanowiona dyrektywą 2008/50/WE 
jest nadal przekraczana w wielu niemieckich miastach, w tym we Fryburgu.

W związku z tym w październiku 2018 r. Komisja wniosła sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


