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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0553/2007, którą złożyła Krystyna Kowalska (Polska) w sprawie 
naruszania przez władze polskie dyrektywy Rady 96/62/WE w sprawie oceny 
i zarządzania jakością otaczającego powietrza oraz dyrektywy Rady 
99/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz 
pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że wiele osób w Warszawie jest narażonych na zanieczyszczenia 
powietrza, których stężenie przekracza wartości dopuszczalne, a w szczególności na pył 
mniejszy niż 10 μm („PM 10”). Jej zdaniem właściwe władze w Polsce, tj. władze miejskie 
Warszawy oraz władze samorządowe woj. mazowieckiego, dopuszczają się poważnego 
naruszenia dyrektywy Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza oraz dyrektywy Rady 99/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do 
wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu 
i ołowiu w otaczającym powietrzu. W związku z powyższym zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 października 2007 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 marca 2008 r.

Składająca petycję utrzymuje, że stężenie zanieczyszczenia powietrza, a w szczególności pyłu 
PM10, przekracza w aglomeracji warszawskiej dopuszczalne wartości. Jej zdaniem właściwe 
władze w Polsce ,  tj. władze miejskie Warszawy oraz władze samorządowe 
woj. mazowieckiego, dopuszczają się poważnego naruszenia dyrektywy Rady 96/62/WE 
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w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza1 oraz dyrektywy Rady 
1999/30/WE odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu2. W związku z powyższym 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

Ogólne przepisy odnoszące się do oceny i zarządzania jakością powietrza zawarte są
w dyrektywie ramowej 96/62/WE, natomiast szczegółowe przepisy w sprawie niektórych 
zanieczyszczeń, w tym PM10, znajdują się w pierwszej dyrektywie pochodnej 1999/30/WE. 
Zgodnie z tą ostatnią wartości dopuszczalne dla PM10 obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r.

Komisja otrzymała z Polski oficjalne dane dotyczące oceny i potwierdzono już przekroczenie 
stężenia PM10 w aglomeracji warszawskiej. Nie zanotowano większych zmian w liczbie 
przekroczeń wartości dopuszczalnych i średnich poziomach zanieczyszczenia w roku 2005 
i 2006. Polskie władze opracowały plan poprawy jakości powietrza i przekazały go Komisji. 
Do kompetencji właściwych władz państwa członkowskiego należy decyzja co do środków 
zawartych w takim planie. Zgodnie z art. 8 i 11 dyrektywy 96/62/WE Komisja informowana 
jest o wdrażanych planach i programach oraz regularnie bada postęp w ich realizacji. Komisja 
nie posiada jednak uprawnień, by w ramach tych planów wymagać wprowadzenia 
specjalnych środków służących redukcji zanieczyszczenia.

Co się tyczy przekroczenia dopuszczalnych wartości dla PM10, w październiku ubiegłego roku 
Komisja zwróciła się do zainteresowanych państw członkowskich o dostarczenie dalszych, 
bardziej szczegółowych informacji na temat środków podejmowanych przez te państwa 
w celu redukcji zanieczyszczenia do dopuszczalnego poziomu. 
Obecnie prowadzona jest techniczna ocena udzielonych odpowiedzi, w tym odpowiedzi 
Polski, otrzymanej w dniu 17 stycznia br. Na podstawie przeprowadzonej analizy Komisja 
podejmie decyzję o dalszych niezbędnych działaniach. Komisja uwzględni przy tym nową 
dyrektywę dotyczącą jakości otaczającego powietrza i czystszego powietrza w Europie, 
w sprawie której odbyło się głosowanie w Parlamencie w grudniu 2007 r. 

Wnioski

To do właściwych władz państw członkowskich należy wybór środków służących – w razie 
zaistniałej konieczności – redukcji zanieczyszczenia powietrza. Komisja regularnie kontroluje 
wdrażanie planów lub programów, badając postęp ich realizacji oraz tendencje obserwowane 
w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

W odniesieniu do dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia określonych w dyrektywie 
1999/30/WE, Komisja zwraca uwagę, że w 2005 i 2006 r. dopuszczalne wartości stężenia 
PM10 były przekroczone w aglomeracji warszawskiej. Komisja prowadzi aktualnie ocenę 
informacji dostarczonych przez Polskę odnośnie do przekroczonych wartości PM10. Na 
podstawie tej oceny oraz przy uwzględnieniu przepisów nowej dyrektywy w sprawie jakości 
powietrza Komisja podejmie decyzję o odpowiednich działaniach, jakie należy podjąć w tej 
sprawie.

                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55.
2 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Roczne sprawozdanie dotyczące jakości powietrza za rok 2007 przedłożone przez władze 
Polski we wrześniu 2008 r. potwierdziło, że dzienne i roczne dopuszczalne wartości PM10
nadal były przekraczane w strefie jakości powietrza obejmującej aglomerację Warszawy. 
Ponadto stężenia NO2 przekraczały roczną wartość dopuszczalną równą 40 mikrogramów/m3

o 50%. Oznacza to, że bardzo mało prawdopodobne jest osiągnięcie dopuszczalnej wartości 
w 2010 r., kiedy zacznie ona obowiązywać. 

Niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, borykają się z trudnościami z przestrzeganiem 
dopuszczalnych wartości PM10 od roku 2005, w którym wartości te weszły w życie. Nowa 
dyrektywa 2008/50/WE1 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy daje 
państwom członkowskim możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania tych 
wartości dopuszczalnych do czerwca 2011 r., o ile zostaną spełnione określone warunki. 
Podobna możliwość została również dopuszczona dla NO2 i benzenu. Stosowanie 
dopuszczalnych wartości dla tych substancji zanieczyszczających może zostać odroczone 
najwyżej o pięć lat, do 2015 r.

Dnia 12 listopada 2008 r. Polska nadesłała powiadomienie dotyczące kilku stref jakości 
powietrza, gdzie dopuszczalne wartości PM10 są przekraczane. Aglomeracja Warszawy 
została ujęta w tym powiadomieniu i obecnie Komisja Europejska rozpatruje wniosek 
o przedłużenie czasu przewidzianego na dostosowanie się do dopuszczalnych wartości dla 
PM10 i NO2. Od chwili otrzymania powiadomienia Komisja Europejska ma dziewięć miesięcy 
na ocenę, czy zostały spełnione warunki wyłączenia. W tych ramach czasowych Komisja 
Europejska zamierza podjąć decyzję dotyczącą tego, czy zgłosić zastrzeżenia do wykluczenia, 
którego dotyczyło powiadomienie. Ocena powiadomienia umożliwi Komisji Europejskiej 
wnikliwe przeanalizowanie sposobu zarządzania jakością powietrza w każdej ze stref 
wymienionych w powiadomieniu. 

Komisja Europejska przypomina, że ochrona środowiska naturalnego przez prawo karne 
została uregulowana w dyrektywie 2008/99/WE2. Dyrektywa, która ma zostać transponowana 
najpóźniej do dnia 26 grudnia 2010 r., wymaga, aby państwa członkowskie uznały poważne 
przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu za niezgodne z prawem i podlegające 
skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym. Choć dyrektywa obejmie 
zarówno zaniechanie działania, jak i konkretne przestępstwa, w rzeczywistości nie dotyczy 
ona władz publicznych, lecz w bardziej bezpośredni sposób odnosi się do osób prawnych 
odpowiedzialnych za przestępstwa. 

                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28–37.


