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Tárgy: A Krystyna Kowalska, lengyel állampolgár által benyújtott 0553/2007számú
petíció a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 
96/62/EK tanácsi irányelv, valamint a környezeti levegőben lévő kén-
dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra 
vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 99/30/EK tanácsi irányelv 
lengyel hatóságok által történő megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Varsóban sok ember van kitéve a megengedett 
határértékeket meghaladó koncentrációjú légszennyezésnek, különösképpen ami a 10 μ m-nél 
(„PM 10” részecskék) kisebb részecskéket illeti. Ezért úgy véli, hogy az illetékes lengyel 
hatóságok – azaz a varsói városi hatóságok és a mazowiecki regionális hatóságok – súlyosan 
megsértették a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK 
tanácsi irányelvet, valamint a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és 
nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április
22-i 99/30/EK tanácsi irányelvet. Következésképpen az Európai Parlament beavatkozását 
kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. október 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. március 7.

I. A petíció



PE404.447v01-00 2/3 CM\713943HU.doc

Külső fordítás

HU

A petíció benyújtója kifejti, hogy Varsó agglomerációs körzetében a légszennyezettség 
mértéke, különösen a porszennyezés (PM10) koncentrációja meghaladja a megengedett 
határértékeket. Ezért úgy véli, hogy az illetékes lengyel hatóságok – azaz a varsói városi 
hatóságok és a mazowiecki regionális hatóságok – súlyosan megsértették a környezeti levegő 
minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 96/62/EK tanácsi irányelvet1, valamint a 
környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint 
porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló, 1999. április 22-i 99/30/EK tanácsi 
irányelvet2. Következésképpen az Európai Parlament beavatkozását kéri.

II. A Bizottságnak a petícióval kapcsolatos észrevételei 

A levegő minőségének vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó általános rendelkezéseket a 
96/62/EK keretirányelv tartalmazza, míg bizonyos szennyező anyagokra, többek között a 
porra (PM10) vonatkozó egyedi rendelkezéseket első származékos irányelve (1999/30/EK) 
határozza meg. Az utóbbi irányelv értelmében a porra (PM10) vonatkozó határértékeket 2005. 
január 1-jétől kell alkalmazni.

A Bizottság hivatalos vizsgálati adatokat kapott Lengyelországtól és már elismerték, hogy a 
varsói agglomerációban a por (PM10) koncentrációja meghaladja a megengedett határértéket. 
2005 és 2006 tekintetében nem történt jelentős változás a határértékek túllépéseinek száma és 
az átlagos koncentráció-szint tekintetében. A lengyel hatóságok készítettek egy tervet a 
levegőminőség javítására, amelyet továbbítottak a Bizottságnak. A tagállam illetékes 
hatóságainak hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy milyen intézkedéseket foglal bele a 
tervbe. A 96/62/EK irányelv 8. és 11. cikkével összhangban a Bizottságot tájékoztatni kell a 
tervek és programok végrehajtásáról, és a Bizottság rendszeresen ellenőrzi ez e tekintetben 
elért előrehaladást. A Bizottságnak azonban nincs felhatalmazása arra, hogy e tervek 
keretében bizonyos légszennyezés-csökkentési intézkedések megtételét kérje.

Ami a porra vonatkozó határértékeket illeti, a Bizottság múlt év októberében arra kérte az 
érintett tagállamokat, hogy bocsássanak rendelkezésre további és részletesebb információkat 
arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket tesznek az említett határértékek elérése 
érdekében.
A visszaérkezett válaszok – így a Lengyelországtól ez év január 17-én érkezett válasz –
technikai értékelése jelenleg folyamatban van. Ezen elemzés alapján a Bizottság döntést hoz a 
szükséges további intézkedésekről. E döntés figyelembe veszi majd a környezeti levegő 
minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló új irányelvet, 
amelyet a Parlament 2007 decemberében szavazott meg.

III. Következtetések

A tagállam illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy milyen 
intézkedéseket alkalmaz a légszennyezettség csökkentésére, amennyiben ez szükségessé 

                                               
1 HL L 296., 1996.11.21., 55. o.
2 HL L 163., 1999.6.29., 41. o.
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válik. A Bizottság rendszeresen ellenőrzi a tervek és programok végrehajtását azáltal, hogy 
megvizsgálja az elért előrehaladást és a levegőszennyezés tendenciát.

Az 1999/30/EK irányelvben megállapított határértékeket illetően a Bizottság megjegyzi, hogy 
a varsói agglomerációban a por (PM10) koncentrációja 2005-ben és 2006-ban meghaladta a 
határértéket. A Bizottság jelenleg értékeli azokat az információkat, amelyeket Lengyelország 
benyújtott a porra vonatkozó határértékek túllépésével kapcsolatban. A Bizottság ezen 
értékelés és a levegő minőségéről szóló új irányelv rendelkezései alapján határoz majd a 
megfelelő intézkedésről.
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