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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0553/2007 af Krystyna Kowalska, polsk statsborger, om de 
polske myndigheders misligholdelse af Rådets direktiv 96/62/EF om 
vurdering og styring af luftkvalitet og Rådets direktiv 99/30/EF af 22. april 
1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og 
nitrogenoxider, partikler og bly i luften

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at en stor del af befolkningen i Warszawa er udsat for koncentrationer af 
luftforurening, der overstiger de tilladte grænseværdier, og navnlig for partikler på mindre end 
10  m, de såkaldte PM10. Da hun følgelig mener, at de ansvarlige polske myndigheder, dvs. 
de kommunale myndigheder i Warszawa og myndighederne i regionen Mazowiecki, således 
gør sig skyldige i alvorlige krænkelser af Rådets direktiv 96/62/EF EF om vurdering og 
styring af luftkvalitet og Rådets direktiv 99/30/EF af 22. april 1999 om 
luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly 
i luften, anmoder hun Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. oktober 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

"I. Andragendet

Andrageren hævder, at koncentrationer af luftforurening, navnlig PM10-partikler, overstiger 
de tilladte grænseværdier i byområdet Warszawa. Andrageren hævder derfor, at de ansvarlige 
polske myndigheder, dvs. de kommunale myndigheder i Warszawa og myndighederne i 
regionen Mazowiecki gør sig skyldige i alvorlige krænkelser af Rådets direktiv 96/62/EF om 
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vurdering og styring af luftkvalitet1 og Rådets direktiv 99/30/EF om 
luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly 
i luften2, og anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

II. Kommissionens bemærkninger

De generelle bestemmelser for vurdering og styring af luftkvalitet er fastsat i rammedirektiv 
96/62/EF, mens specifikke bestemmelser om visse forurenende stoffer, herunder PM10, er 
fastsat i det første datterdirektiv 1999/30/EF. I henhold til disse direktiver blev 
grænseværdierne for PM10 obligatoriske fra 1. januar 2005.

Kommissionen har modtaget officielle vurderingsdata fra Polen, og overskridelsen af PM10
grænseværdierne i byområdet Warszawa er allerede anerkendt. Der er i 2005 og 2006 ikke 
sket væsentlige ændringer i antallet af overskridelser og de gennemsnitlige værdier. De polske 
myndigheder har udarbejdet en plan til bekæmpelse af luftforureningen og fremsendt den til 
Kommissionen. Det påhviler de kompetente myndigheder i medlemsstaten at træffe afgørelse 
om, hvilke foranstaltninger planen skal omfatte. I henhold til artikel 8 og artikel 11 i direktiv 
96/62/EF bliver Kommissionen informeret om gennemførelsen af disse planer og 
programmer, og den undersøger regelmæssigt de fremskridt, der gøres. Kommissionen kan 
dog ikke kræve, at der inden for rammen af disse planer træffes specifikke foranstaltninger for 
at bekæmpe forurening.

Med hensyn til overholdelse af PM10 grænseværdierne, stillede Kommissionen i oktober 
sidste år krav om, at de pågældende medlemsstater skulle udarbejde mere omfattende og mere 
detaljeret information om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne træffer for at overholde 
disse grænseværdier. 
På nuværende tidspunkt foregår den tekniske vurdering af de indløbne svar, herunder svaret 
fra Polen, som blev modtaget d. 17. januar i år. På baggrund af denne analyse vil 
Kommissionen afgøre, hvorvidt der skal træffes yderligere foranstaltninger. I forbindelse 
hermed tages der ligeledes hensyn til det nye direktiv om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet i december 2007. 

III. Konklusioner

Det er op til medlemsstaternes kompetente myndigheder at beslutte, hvilke foranstaltninger til 
bekæmpelse af luftforureningen der skal iværksættes, og hvornår de skal iværksættes. 
Kommissionen kontrollerer regelmæssigt gennemførelsen af planerne og programmerne ved 
at analysere de gjorte fremskridt og udviklingstendenserne i luftforureningen.

Med hensyn til de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 1999/30/EF, konstaterer 
Kommissionen, at grænseværdierne for PM10 i 2005 og 2006 blev overskredet i byområdet 
Warszawa. På nuværende tidspunkt er Kommissionen ved at evaluere informationen fra Polen 
med hensyn til PM10-overskridelserne. På baggrund af denne vurdering og bestemmelserne i 
det nye luftkvalitetsdirektiv vil Kommissionen træffe afgørelse om, hvorledes der bedst 
skrides ind."

                                               
1 EFT L 296, 21.11.1996, s. 55.
2 EFT L 163, 29.6.1999, s. 41.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 24. april 2009.

"I den årlige rapport om luftkvalitet for 2007, som de polske myndigheder indsendte i 
september 2008, blev det bekræftet, at de daglige og årlige grænseværdier for PM10 fortsat 
blev overskredet i den luftkvalitetszone, der omfatter byområdet Warszawa. Desuden 
overskred koncentrationerne af NO2 den årlige grænseværdi på 40 mikrogram/m3 med 50 %.
Det gør det meget usandsynligt, at grænseværdien kan overholdes, når den træder i kraft i 
2010.

Flere medlemsstater, herunder Polen, har haft vanskeligt ved at overholde grænseværdierne
for PM10 siden 2005, hvor disse grænseværdier trådte i kraft. Med det nye direktiv 
2008/50/EF1 om luftkvalitet og renere luft i Europa får medlemsstaterne mulighed for at give 
meddelelse om fritagelse fra forpligtelsen til at anvende de pågældende grænseværdier indtil 
juni 2011, forudsat at visse betingelser er opfyldt. En tilsvarende mulighed eksisterer for NO2
og benzen. Anvendelsen af grænseværdierne for disse forurenende stoffer kan udskydes med 
en periode på maksimalt fem år, indtil 2015.

Polen fremsendte den 12. november 2008 en meddelelse, der omfattede nogle 
luftkvalitetszoner, hvor grænseværdierne for PM10 var overskredet. Byområdet Warszawa er 
et af de områder, meddelelsen omfattede, og Kommissionen behandler i øjeblikket 
anmodningen om mere tid til at overholde grænseværdierne for såvel PM10 som NO2.
Kommissionen skal inden for ni måneder efter modtagelsen af meddelelsen vurdere, hvorvidt 
betingelserne for undtagelsen er opfyldt. Inden for den tidsramme vil Kommissionen beslutte, 
om der skal gøres indsigelse mod den meddelte undtagelse. Ved vurderingen af meddelelsen 
vil Kommissionen grundigt undersøge, hvordan luftkvaliteten forvaltes i hver af de oplyste 
zoner.

Kommissionen minder om, at den strafferetlige beskyttelse af miljøet reguleres af direktiv 
2008/99/EF2. Direktivet, som skal være gennemført senest den 26. december 2010, kræver, at 
medlemsstaterne kriminaliserer en række alvorlige miljøovertrædelser og underkaster dem 
effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har 
afskrækkende virkning. Selv om dette direktiv omfatter manglende handling så vel som 
egentlige overtrædelser, er det faktisk ikke rettet mod de offentlige myndigheder, men mere 
direkte mod de juridiske personer, der har ansvaret for overtrædelserne."

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af 
miljøet, EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28-37.


