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Asia: Vetoomus nro 0553/2007, Krystyna Kowalska, Puolan kansalainen, Puolan 
viranomaisten toimista, jotka rikkovat ilmanlaadun arvioinnista ja 
hallinnasta 27. syyskuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/62/EY sekä 
ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten 
ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22. huhtikuuta 1999 annettua neuvoston 
direktiiviä 99/30/EY

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että suuri osa Varsovan väestöstä altistuu ilmansaasteille, joiden 
pitoisuus ylittää sallitut raja-arvot erityisesti alle 10 m kokoisten hiukkasten tapauksessa (ns. 
PM10-hiukkaset). Koska hän näin ollen katsoo, että asiasta vastaavat puolalaiset 
viranomaiset, ts. Varsovan kunnalliset viranomaiset ja Mazowieckin alueelliset viranomaiset,
siten vakavalla tavalla rikkovat ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27. syyskuuta 1996
annettua neuvoston direktiiviä 96/62/EY sekä ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin 
ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22. huhtikuuta 1999 
annettua neuvoston direktiiviä 99/30/EY, hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. lokakuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä väittää, että ilmansaasteiden, erityisesti PM10-hiukkasten, pitoisuudet 
Varsovan taajamassa ylittävät sallitut raja-arvot. Vetoomuksen esittäjä katsoo näin ollen, että 
Puolan toimivaltaiset viranomaiset, ts. Varsovan kunnallisviranomaiset ja Mazowieckin 
alueelliset viranomaiset, ovat vakavalla tavalla rikkoneet ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 
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annettua neuvoston direktiiviä 96/62/EY1 ja ilmassa olevien rikkodioksidin, typpidioksidin ja 
typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista annettua neuvoston 
direktiiviä 1999/30/EY2 ja pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

Ilmanlaadun arviointia ja hallintaa koskevat yleiset säännökset on annettu 
puitedirektiivissä 96/62/EY, kun taas tiettyjä epäpuhtauksia, myös PM10-hiukkasia, koskevat 
erityissäännökset on annettu ensimmäisessä tytärdirektiivissä 1999/30/EY. Jälkimmäisen 
direktiivin mukaan PM10-hiukkasten raja-arvot tulivat pakollisiksi 1. tammikuuta 2005.

Komissio on saanut viralliset arviointitiedot Puolalta, ja PM10-hiukkasten raja-arvon 
ylittyminen on jo vahvistettu. Ylitysten määrissä ja keskitasossa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia vuosina 2005 ja 2006. Puolan viranomaiset ovat laatineet ilmanlaadun 
parantamissuunnitelman ja toimittaneet kyseisen suunnitelman komissiolle. Jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on päättää suunnitelmaan sisällytettävistä 
toimenpiteistä. Direktiivin 96/62/EY 8 ja 11 artiklan mukaan komissiolle ilmoitetaan 
suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisesta, ja komissio seuraa säännöllisesti saavutettua 
edistystä. Komissiolla ei kuitenkaan ole valtuuksia vaatia tiettyjen saastumisen 
vähentämistoimenpiteiden toteuttamista näiden suunnitelmien puitteissa. 

PM10-hiukkasten raja-arvojen rikkomisen osalta komissio pyysi viime vuoden lokakuussa 
asianomaisia jäsenvaltioita toimittamaan yksityiskohtaisempia lisätietoja siitä, mitä 
toimenpiteitä jäsenvaltiot aikovat toteuttaa näiden raja-arvojen saavuttamiseksi. 
Näihin kirjeisiin saatujen vastausten, mukaan lukien Puolan vastaus, joka saatiin 
17. tammikuuta tänä vuonna, teknistä arviointia tehdään parhaillaan. Tämän arvioinnin 
perusteella komissio päättää tarvittavista lisätoimista. Tässä päätöksessä otetaan myös 
huomioon ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa annettu uusi direktiivi, josta 
äänestettiin parlamentissa joulukuussa 2007. 

Päätelmät

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on päättää, mitä toimenpiteitä 
sovelletaan tarvittaessa ilman saastumisen vähentämiseksi. Komissio valvoo säännöllisesti 
suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista seuraamalla niiden edistystä ja ilmanlaadun 
kehitysnäkymiä.

Direktiivissä 1999/30/EY asetettujen raja-arvojen osalta komissio toteaa, että Varsovan 
taajamassa PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyivät vuosina 2005 ja 2006. Komissio arvioi 
parhaillaan Puolan toimittamia tietoja PM10-hiukkasten raja-arvojen ylityksistä. Tämän arvion 
sekä ilmanlaatua koskevan uuden direktiivin säännösten pohjalta komissio päättää 
asianmukaisista toimista.

4. Komission vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Vuotta 2007 koskevassa vuotuisessa ilmanlaaturaportissa, jonka Puolan viranomaiset 

                                               
1 EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.
2 EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41.
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toimittivat syyskuussa 2008, vahvistettiin, että PM10-hiukkasten päivittäiset ja vuosittaiset 
raja-arvot olivat edelleen ylittyneet alueella, johon Varsovan taajama kuuluu. Lisäksi
typpidioksidipitoisuudet ylittävät vuosittaisen raja-arvon, joka on 40 mikrogrammaa/m3,
50 prosentilla. Tämän perusteella on erittäin epätodennäköistä, että raja-arvo voidaan 
saavuttaa sen tullessa voimaan vuonna 2010. 

Useilla jäsenvaltioilla, Puola mukaan luettuna, on ollut vaikeuksia saavuttaa PM10-hiukkasten 
raja-arvoja vuodesta 2005, jolloin kyseiset raja-arvot tulivat voimaan. Uudessa ilmanlaadusta 
ja sen parantamisesta annetussa direktiivissä 2008/50/EY1 annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus ilmoittaa näiden raja-arvojen soveltamisvelvoitetta koskevasta poikkeuksesta 
kesäkuuhun 2011 asti, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Vastaava mahdollisuus 
koskee myös typpidioksidia ja bentseeniä. Näiden ilmansaasteiden raja-arvojen soveltamista 
voidaan lykätä enintään viidellä vuodella vuoteen 2015 saakka. 

Puola toimitti 12. marraskuuta 2008 ilmoituksen useista alueista, joilla PM10-hiukkasten raja-
arvot olivat ylittyneet. Varsovan taajama sisältyy ilmoitukseen, ja komissio arvioi parhaillaan 
pyyntöä sekä PM10-hiukkasten että typpidioksidin raja-arvojen saavuttamista koskevan 
määräajan pidentämisestä. Komissiolla on ilmoituksen vastaanottamisesta yhdeksän 
kuukautta aikaa arvioida, täyttyvätkö poikkeuksen soveltamiselle asetetut edellytykset. Tässä 
ajassa komissio tekee päätöksen siitä, ottaako se ilmoitukseen kielteisen kannan. Ilmoituksen 
arvioinnin yhteydessä komission on mahdollista tarkastella perinpohjaisesti sitä, miten 
ilmanlaatua hallitaan kullakin ilmoitetuista alueista. 

Komissio muistuttaa, että ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin säädetään 
direktiivissä 2008/99/EY2. Tämän direktiivin, joka on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ennen 26. joulukuuta 2010, nojalla jäsenvaltioiden on kriminalisoitava useita
vakavia ympäristörikoksia ja säädettävä niistä rangaistukseksi tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset. Vaikka direktiivin soveltamisalaan kuuluvat niin 
toimien laiminlyöminen kuin selvät rikoksetkin, sitä ei itse asiassa ole osoitettu julkisille 
viranomaisille vaan suoremmin rikoksista vastuussa oleville oikeushenkilöille.

                                               
1 EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, 

ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin, EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28–37.


