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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0553/2007, ingediend door Krystyna Kowalska (Poolse 
nationaliteit), over de schending door de Poolse autoriteiten van Richtlijn 
96/62/EG van de Raad inzake de beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit en van Richtlijn 99/30/EG van de Raad van 22 april 1999 
betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat tal van mensen in Warschau worden blootgesteld aan concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen die de toegestane grenswaarden overschrijden, wat met name 
geldt voor zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 μm (‘PM 10’s’). Zij is derhalve van 
mening dat de bevoegde Poolse autoriteiten, d.w.z. de lokale en regionale autoriteiten van 
respectievelijk de gemeente Warschau en de provincie Mazowiecki, schuldig zijn aan ernstige 
schendingen van Richtlijn 96/62/EG van de Raad inzake de beoordeling en het beheer van de 
luchtkwaliteit en van Richtlijn 1999/30/EG van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht, en 
verzoekt het Europees Parlement te interveniëren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 oktober 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2007

Indienster stelt dat de concentraties van luchtverontreinigende stoffen, met name zwevende 
deeltjes (PM10) in de agglomeratie Warschau de toegestane grenswaarden overschrijden.
Indienster is derhalve van mening dat de bevoegde Poolse autoriteiten, d.w.z. de lokale en 
regionale autoriteiten van respectievelijk de gemeente Warschau en de provincie Mazowiecki, 
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schuldig zijn aan ernstige schendingen van Richtlijn 96/62/EG van de Raad inzake de 
beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit1 en van Richtlijn 1999/30/EG van de Raad 
betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende 
deeltjes en lood in de lucht2 en verzoekt het Europees Parlement om te interveniëren.

De algemene bepalingen voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit zijn 
vastgelegd in de kaderrichtlijn (96/62/EG), terwijl de specifieke bepalingen betreffende 
bepaalde verontreinigende stoffen, waaronder PM10, zijn vastgelegd in de eerste dochterrichtlijn 
(1999/30/EG). Krachtens deze laatste richtlijn zijn de grenswaarden voor PM10 op 1 januari 
2005 bindend geworden.

De Commissie heeft officiële beoordelingsgegevens van Polen ontvangen, en de 
overschrijding van PM10 in de agglomeratie Warschau wordt al erkend. Wat betreft het aantal 
overschrijdingen en de gemiddelde niveaus voor 2005 en 2006 zijn er geen grote 
veranderingen. De Poolse autoriteiten hebben een strijdplan voor de luchtkwaliteit opgesteld 
en hebben dit plan aan de Commissie voorgelegd. Het is aan de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaat om te besluiten welke maatregelen in dit plan moeten worden opgenomen. 
Overeenkomstig artikel 8 en artikel 11 van Richtlijn 96/62/EG wordt de Commissie van de 
uitvoering van de plannen en programma’s op de hoogte gehouden en beoordeelt zij op 
gezette tijden de geboekte vooruitgang. De Commissie is echter niet bevoegd om te verzoeken 
dat in het kader van deze plannen specifieke maatregelen worden genomen ter bestrijding van 
de verontreiniging.

Ten aanzien van het overschrijden van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) heeft 
de Commissie de betrokken lidstaten in oktober vorig jaar verzocht nadere en meer uitvoerige 
informatie te verstrekken over welke maatregelen de lidstaten nemen om die grenswaarden te 
bereiken. 
Momenteel vindt de technische beoordeling van de antwoorden op deze brieven plaats, 
waaronder ook het antwoord van Polen dat op 17 januari van dit jaar werd ontvangen. Op 
basis van die analyse zal de Commissie een besluit nemen over verdere noodzakelijke 
maatregelen. Bij dat besluit zal ook rekening worden gehouden met de nieuwe richtlijn 
betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa waar in december 2007 in het 
Parlement over gestemd werd.

Conclusies

Het is aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om te bepalen welke maatregelen moeten 
worden getroffen om, wanneer dat nodig is, luchtverontreiniging te bestrijden. De Commissie 
controleert de plannen of programma’s regelmatig door de geboekte vooruitgang en de trends 
in de luchtverontreiniging te onderzoeken.

Ten aanzien van de in Richtlijn 1999/30/EG vastgelegde grenswaarden constateert de 
Commissie dat in de agglomeratie Warschau de grenswaarden voor PM10 in 2005 en 2006 zijn 
overschreden. De Commissie bestudeert momenteel de door Polen verstrekte informatie met 
betrekking tot deze overschrijdingen van PM10. Op basis van die beoordeling en de 
                                               
1 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55
2 PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41
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bepalingen van de nieuwe luchtkwaliteitrichtlijn zal de Commissie een besluit nemen over 
passende maatregelen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

Het luchtkwaliteitsverslag voor 2007, dat in september 2008 door de Poolse autoriteiten is 
ingediend, bevestigde dat zowel de dagelijkse als jaarlijkse grenswaarde voor PM10 in de 
luchtkwaliteitszone boven de agglomeratie Warschau nog steeds werd overschreden. 
Bovendien liggen de NO2-concentraties 50% hoger dan de jaarlijkse grenswaarde van 40 
microgram/m3. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat de grenswaarde kan worden gehaald 
wanneer deze in 2010 van kracht wordt. 

Verschillende lidstaten, waaronder Polen, zijn sinds 2005, toen de grenswaarden voor PM10 
van kracht werden, bij het streven naar naleving ervan op moeilijkheden gestuit. De nieuwe 
Richtlijn 2008/50/EG1 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa geeft 
lidstaten de mogelijkheid om tot juni 2011 vrijstelling te melden van de verplichting deze 
grenswaarden toe te passen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een vergelijkbare 
optie bestaat ook voor NO2 en benzeen. De toepassing van de grenswaarden voor deze 
verontreinigende stoffen kan maximaal vijf jaar, tot 2015, worden uitgesteld. 

Polen heeft op 12 november 2008 een kennisgeving ingediend waarin verschillende 
luchtkwaliteitszones worden genoemd waarin de PM10-grenswaarden worden overschreden. 
Ook de agglomeratie Warschau komt in de kennisgeving aan bod, en de Commissie 
onderzoekt momenteel het verzoek om meer tijd om te voldoen aan de grenswaarden voor 
zowel PM10 als NO2. Vanaf het moment van ontvangst van de kennisgeving heeft de 
Commissie negen maanden de tijd om te beoordelen of aan de voorwaarden voor vrijstelling 
is voldaan. De Commissie is van plan om binnen deze periode te besluiten of zij al dan niet 
bezwaar zal maken tegen de gemelde vrijstelling. Door de kennisgeving te beoordelen kan de 
Commissie zich een goed beeld vormen van de manier waarop de luchtkwaliteit in elke van 
de aangemelde zones wordt beheerd. 

De Commissie wijst erop dat de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht 
wordt geregeld in Richtlijn 2008/99/EG2. Deze richtlijn, die uiterlijk op 26 december 2010 
moet zijn omgezet, bevat een lijst met ernstige milieudelicten die de lidstaten strafbaar 
moeten stellen en waarvoor afschrikkende, evenredige en doelmatige strafrechtelijke sancties 
moeten worden ingevoerd. Hoewel deze richtlijn zowel nalatigheid als actieve overtredingen 
zou dekken, is zij niet gericht op de overheid, maar meer direct op de rechtspersonen die 
verantwoordelijk zijn voor de overtredingen.

                                               
1 PB L152 van 11.6.2008, blz. 1
2 Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake 

de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, PB L 328 van 6.12.2008, blz. 
28-37.


