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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0553/2007, ingiven av Krystyna Kowalska, (polsk medborgare), 
om de polska myndigheternas överträdelse av rådets direktiv 96/62/EG om 
utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten samt rådets direktiv 99/30/EG 
av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och 
kväveoxider, partiklar och bly i luften

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att många människor i Warszawa exponeras för koncentrationer av 
luftföroreningar som överstiger de tillåtna gränsvärdena, särskilt partiklar som är mindre än 
10 μm (”PM10”). Hon anser därför att de behöriga polska myndigheterna, det vill säga 
Warszawas kommunala myndigheter och Mazowieckis regionala myndigheter, har gjort sig 
skyldiga till allvarliga överträdelser av rådets direktiv 96/62/EG om utvärdering och 
säkerställande av luftkvaliteten samt rådets direktiv 99/30/EG av den 22 april 1999 om 
gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften, och 
uppmanar Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 oktober 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4. i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2007

I. Framställningen

Framställaren hävdar att koncentrationen av luftföroreningar, särskilt partiklar i gruppen PM10,
i Warszawas tätbebyggelse överstiger de tillåtna gränsvärdena. Hon anser därför att de 
behöriga polska myndigheterna, det vill säga Warszawas kommunala myndigheter och 
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Mazowieckis regionala myndigheter, har gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser av 
rådets direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten1 samt 
rådets direktiv 99/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid 
och kväveoxider, partiklar och bly i luften2, och uppmanar Europaparlamentet att ingripa.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

De allmänna bestämmelserna om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten fastställs i 
ramdirektivet, 96/62/EG, medan särskilda bestämmelser om vissa föroreningar, bland annat 
PM10, fastställs i det första dotterdirektivet, 1999/30/EG. Enligt det sistnämnda direktivet blev 
gränsvärdena för PM10 obligatoriska från och med den 1 januari 2005.

Kommissionen har mottagit officiella utvärderingsuppgifter från Polen, och överskridandet av 
PM10 i Warszawas tätbebyggelse har redan uppmärksammats. Det har inte skett några större 
förändringar i antalet överskridanden och genomsnittsnivåer för 2005 och 2006. De polska 
myndigheterna har tagit fram en plan för att minska luftföroreningarna och har informerat 
kommissionen om denna plan. Det åligger de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att 
besluta om vilka åtgärder som ska ingå i sådana planer. Kommissionen har, i enlighet med 
artiklarna 8 och 11 i direktiv 96/62/EG, underrättats om genomförandet av planerna och 
programmen och granskar regelbundet gjorda framsteg. Kommissionen har dock inte 
befogenhet att begära att särskilda åtgärder för att minska föroreningarna vidtas inom ramen 
för dessa planer.

När det gäller överskridandet av gränsvärdena för PM10 begärde kommissionen i oktober förra 
året att de berörda medlemsstaterna skulle lämna ytterligare och mer detaljerad information 
om vilka åtgärder de vidtar för att uppnå dessa gränsvärden.

Nu sker en teknisk analys av svaren på dessa skrivelser, bland annat Polens svar som mottogs 
den 17 januari i år. Utifrån denna analys kommer kommissionen att besluta om vilka 
ytterligare åtgärder som krävs. I detta beslut kommer man även att beakta det nya direktivet 
om luftkvalitet och renare luft i Europa som parlamentet röstade ja till i december 2007.

III. Slutsatser

Det åligger de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att besluta om vilka åtgärder som 
ska vidtas för att vid behov minska luftföroreningarna. Kommissionen kontrollerar 
regelbundet genomförandet av planerna eller programmen genom att granska gjorda framsteg 
och hur luftföroreningarna kan komma att utvecklas.

När det gäller de fastställda gränsvärdena i direktiv 1999/30/EG noterar kommissionen att 
gränsvärdena för PM10 överskreds i Warszawas tätbebyggelse under 2005 och 2006. 
Kommissionen håller för närvarande på att utvärdera den information som har mottagits från 
Polen när det gäller överskridandena av PM10. På grundval av denna utvärdering och 
bestämmelserna i det nya luftkvalitetsdirektivet kommer kommissionen att fatta ett beslut om 
lämpliga åtgärder.

                                               
1 EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.
2 EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.
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