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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0553/2007, της Krystyna Kowalska, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραβίαση από τις πολωνικές αρχές της οδηγίας 96/62/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος και της οδηγίας 99/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 
1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του 
αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του 
περιβάλλοντος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι πολλοί κάτοικοι της Βαρσοβίας εκτίθενται σε συγκεντρώσεις 
ατμοσφαιρικών ρύπων που υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές, και ιδίως σε 
σωματίδια μικρότερα των 10 μ m (ΑΣ10). Για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
πολωνικές αρχές, δηλαδή οι δημοτικές αρχές της Βαρσοβίας και οι περιφερειακές αρχές του 
Mazowiecki ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου για 
την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 
99/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου 
του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον 
αέρα του περιβάλλοντος, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Οκτωβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

I. Η αναφορά

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως των
σωματιδίων ΑΣ10, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Βαρσοβίας υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες οριακές τιμές. Η αναφέρουσα θεωρεί, συνεπώς, ότι οι αρμόδιες πολωνικές
αρχές, δηλαδή οι δημοτικές αρχές της Βαρσοβίας και οι περιφερειακές αρχές του Mazowiecki
ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση 
και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος1 και της οδηγίας 1999/30/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και 
οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος2 και ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι γενικές διατάξεις για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα ορίζονται
στην οδηγία πλαίσιο, 96/62/ΕΚ, ενώ οι ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένους ρύπους 
συμπεριλαμβανομένων των ΑΣ10 ορίζονται στην πρώτη θυγατρική οδηγία, 1999/30/ΕΚ. 
Σύμφωνα με την τελευταία οδηγία, οι οριακές τιμές για τα ΑΣ10 κατέστησαν υποχρεωτικές 
την 1η Ιανουαρίου 2005.

Η Επιτροπή έλαβε επίσημα δεδομένα αξιολόγησης από την Πολωνία και η υπέρβαση των
ΑΣ10 στον οικισμό της Βαρσοβίας είναι ήδη γνωστή. Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον
αριθμό των υπερβάσεων και των μέσων επιπέδων για το 2005 και το 2006. Οι πολωνικές
αρχές έχουν προετοιμάσει ένα σχέδιο προστασίας της ποιότητας του αέρα και έχουν 
διαβιβάσει αυτό το σχέδιο στην Επιτροπή. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους να αποφασίσουν για τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο. Σύμφωνα με το
άρθρο 8 και το άρθρο 11 της οδηγίας 96/62/ΕΚ, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την εφαρμογή
των σχεδίων και προγραμμάτων, και εξετάζει τακτικά τη σημειωθείσα πρόοδο. Ωστόσο, η
Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να ζητήσει να ληφθούν ειδικά μέτρα περιορισμού της
ρύπανσης στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων.

Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές των ΑΣ10, η Επιτροπή ζήτησε από τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πέρυσι τον Οκτώβριο να παράσχουν περαιτέρω και
λεπτομερέστερες πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη 
προκειμένου να επιτύχουν αυτές τις οριακές τιμές.
Η τεχνική αξιολόγηση των απαντήσεων σε αυτές τις επιστολές διεξάγεται τώρα, 
συμπεριλαμβανομένης της απάντησης από την Πολωνία η οποία παρελήφθη φέτος στις 17
Ιανουαρίου. Βάσει αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τις απαιτούμενες 
περαιτέρω ενέργειες. Σε αυτήν την απόφαση θα ληφθεί επίσης υπόψη η νέα οδηγία για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη η οποία ψηφίστηκε 
από το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2007.

                                               
1 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σελ. 55.
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σελ. 41.
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III. Συμπεράσματα

Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αποφασίσουν ποια μέτρα να
εφαρμόσουν προκειμένου να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, εάν χρειαστεί. Η
Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή αυτών των σχεδίων ή προγραμμάτων εξετάζοντας
την πρόοδο που σημειώθηκε και τις τάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Όσον αφορά τις οριακές τιμές που ορίζονται στην οδηγία 1999/30/ΕΚ, η Επιτροπή σημειώνει
ότι στο πολεοδομικό συγκρότημα της Βαρσοβίας, σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών
των ΑΣ10 το 2005 και το 2006. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις πληροφορίες που
παρασχέθηκαν από την Πολωνία σε σχέση με τις υπερβάσεις των ΑΣ10. Η Επιτροπή θα
αποφασίσει την κατάλληλη δράση βάσει αυτής της αξιολόγησης και των διατάξεων της νέας
οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
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