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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).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

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 
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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.

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 στο πολεοδομικό συγκρότημα 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 τον Δεκέμβριο του 2007.

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 

                                               
1 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41.
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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.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα του 2007, που υποβλήθηκε από τις πολωνικές 
αρχές τον Σεπτέμβριο του 2008, επιβεβαιώνει τη συνέχιση των υπερβάσεων των ημερήσιων 
και ετήσιων οριακών τιμών για τα ΑΣ10 στη ζώνη ποιότητας του αέρα που καλύπτει το 
πολεοδομικό συγκρότημα της Βαρσοβίας. Εκτός αυτού, οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
αζώτου (NO2) υπερβαίνουν την ετήσια οριακή τιμή των 40 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό 
μέτρο κατά 50%. Αυτό καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμόρφωση με την οριακή τιμή 
που θα τεθεί σε ισχύ το 2010.

Αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Πολωνία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς 
την επίτευξη της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 από το 2005, 
οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι εν λόγω οριακές τιμές,. Η νέα οδηγία 2008/50/ΕΚ1 για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να κοινοποιήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση εφαρμογής των 
συγκεκριμένων οριακών τιμών έως τον Ιούνιο του 2011, εφόσον πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις. Ανάλογη δυνατότητα προβλέπεται επίσης για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) 
και το βενζόλιο. Η εφαρμογή των οριακών τιμών για αυτούς τους ρύπους μπορεί να 
αναβληθεί για μέγιστη περίοδο πέντε ετών μέχρι το 2015.

Η Πολωνία υπέβαλε κοινοποίηση στις 12 Νοεμβρίου 2008 στην οποία περιλαμβάνονται 
πολλές ζώνες ποιότητας του αέρα με υπερβάσεις των οριακών τιμών των ΑΣ10. Στην 
κοινοποίηση περιλαμβάνεται και το πολεοδομικό συγκρότημα της Βαρσοβίας και η Επιτροπή 
επί του παρόντος αξιολογεί το αίτημα παράτασης της προθεσμίας για τη συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές τόσο για τα ΑΣ10 όσο και για το διοξείδιο του αζώτου (NO2). Η Επιτροπή έχει 
προθεσμία εννέα μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης για να αξιολογήσει εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για απαλλαγή. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή 
προτίθεται να αποφασίσει εάν θα διατυπώσει ή όχι αντιρρήσεις σχετικά με την 
κοινοποιηθείσα απαλλαγή. Η αξιολόγηση της κοινοποίησης θα επιτρέψει στην Επιτροπή να 
εξετάσει ενδελεχώς τον τρόπο διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε καθεμιά από τις ζώνες 
τις οποίες αφορά η κοινοποίηση.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου 
διέπεται από την οδηγία 2008/99/ΕΚ2. Η εν λόγω οδηγία, που πρέπει να μεταφερθεί το 
αργότερο έως τις 26 Δεκεμβρίου 2010, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν μια 
σειρά σοβαρών περιβαλλοντικών αδικημάτων έτσι ώστε να υπόκεινται σε αποτρεπτικές, 
ανάλογες και αποτελεσματικές ποινικές κυρώσεις. Μολονότι αυτή η οδηγία καλύπτει τόσο 
παραλείψεις όσο και αδικήματα, στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στις δημόσιες αρχές 
αλλά αφορά πιο άμεσα τα νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για τα αδικήματα.

                                               
1 ΕΕ L152 της 11.6.2008, σ. 1
2 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, 
ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28-37


