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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0553/2007, którą złożyła Krystyna Kowalska (Polska), w sprawie 
naruszania przez władze polskie dyrektywy Rady 96/62/WE w sprawie oceny 
i zarządzania jakością otaczającego powietrza oraz dyrektywy Rady 
99/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz 
pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że wiele osób w Warszawie jest narażonych na zanieczyszczenia 
powietrza, których stężenie przekracza wartości dopuszczalne, a w szczególności na pył 
mniejszy niż 10 μm („PM 10”). Jej zdaniem właściwe władze w Polsce, tj. władze miejskie 
Warszawy oraz władze samorządowe woj. mazowieckiego, dopuszczają się poważnego 
naruszenia dyrektywy Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza oraz dyrektywy Rady 99/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się 
do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu 
i ołowiu w otaczającym powietrzu. W związku z powyższym zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 października 2007 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2007 r.

I. Petycja

Składająca petycję utrzymuje, że stężenie zanieczyszczenia powietrza, a w szczególności pyłu 
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PM10, przekracza w aglomeracji warszawskiej dopuszczalne wartości. Jej zdaniem właściwe 
władze w Polsce ,  tj. władze miejskie Warszawy oraz władze samorządowe 
woj. mazowieckiego, dopuszczają się poważnego naruszenia dyrektywy Rady 96/62/WE 
w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza1 oraz dyrektywy Rady 
1999/30/WE odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu2. W związku z powyższym 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Ogólne przepisy odnoszące się do oceny i zarządzania jakością powietrza zawarte 
są w dyrektywie ramowej 96/62/WE, natomiast szczegółowe przepisy w sprawie niektórych 
zanieczyszczeń, w tym PM10, znajdują się w pierwszej dyrektywie pochodnej 1999/30/WE. 
Zgodnie z tą ostatnią wartości dopuszczalne dla PM10 obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r.

Komisja otrzymała z Polski oficjalne dane dotyczące oceny i potwierdzono już przekroczenie 
stężenia PM10 w aglomeracji warszawskiej. Nie zanotowano większych zmian w liczbie 
przekroczeń wartości dopuszczalnych i średnich poziomach zanieczyszczenia w roku 2005 
i 2006. Polskie władze opracowały plan poprawy jakości powietrza i przekazały go Komisji. 
Do kompetencji właściwych władz państwa członkowskiego należy decyzja co do środków
zawartych w takim planie. Zgodnie z art. 8 i 11 dyrektywy 96/62/WE Komisja informowana 
jest o wdrażanych planach i programach oraz regularnie bada postęp w ich realizacji. Komisja 
nie posiada jednak uprawnień, by w ramach tych planów wymagać wprowadzenia 
specjalnych środków służących redukcji zanieczyszczenia.

Co się tyczy przekroczenia dopuszczalnych wartości dla PM10, w październiku ubiegłego roku 
Komisja zwróciła się do zainteresowanych państw członkowskich o dostarczenie dalszych, 
bardziej szczegółowych informacji na temat środków podejmowanych przez te państwa
w celu redukcji zanieczyszczenia do dopuszczalnego poziomu. 

Obecnie prowadzona jest techniczna ocena udzielonych odpowiedzi, w tym odpowiedzi 
Polski, otrzymanej w dniu 17 stycznia br. Na podstawie przeprowadzonej analizy Komisja 
podejmie decyzję o dalszych niezbędnych działaniach. Komisja uwzględni przy tym nową
dyrektywę dotyczącą jakości otaczającego powietrza i czystszego powietrza w Europie, 
w sprawie której odbyło się głosowanie w Parlamencie w grudniu 2007 r. 

III. Wnioski

To do właściwych władz państw członkowskich należy wybór środków służących – w razie 
zaistniałej konieczności – redukcji zanieczyszczenia powietrza. Komisja regularnie kontroluje 
wdrażanie planów lub programów, badając postęp ich realizacji oraz tendencje obserwowane 
w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

W odniesieniu do dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia określonych w dyrektywie 
1999/30/WE, Komisja zwraca uwagę, że w 2005 i 2006 r. dopuszczalne wartości stężenia 

                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 55
2 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, str. 41
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PM10 były przekroczone w aglomeracji warszawskiej. Komisja prowadzi aktualnie ocenę 
informacji dostarczonych przez Polskę odnośnie do przekroczonych wartości PM10. 
Na podstawie tej oceny oraz przy uwzględnieniu przepisów nowej dyrektywy w sprawie 
jakości powietrza Komisja podejmie decyzję o odpowiednich działaniach, jakie należy podjąć 
w tej sprawie.
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