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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0265/2007, którą złożyła Natalia Gonzalez Menendez (Hiszpania), 
w imieniu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego San Martin de Verina, w sprawie hałasu 
przemysłowego i zanieczyszczenia powietrza 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z faktem, że jest narażona zarówno na 
zanieczyszczenie hałasem, jak i na zanieczyszczenie powietrza, których źródłem jest huta stali 
znajdująca się w pobliżu obszaru mieszkalnego. Składająca petycję twierdzi, że nadmierny 
poziom emisji hałasu nie jest odnotowywany przez władze lokalne, ani w ramach stosowania 
środków przewidzianych prawem, ani jako rutynowe działanie, oraz że od ponad trzech lat 
musi zmagać się z niedogodnościami spowodowanymi zaistniałą sytuacją, a władze miejskie 
nie podejmują żadnych działań w celu ochrony interesów właścicieli domów. Ponadto nie jest 
również monitorowany poziom emisji dwutlenku węgla, mimo że przekracza on wartości 
graniczne określone we właściwym ustawodawstwie krajowym (RD 1073/02). Składająca 
petycję zwraca się do Unii o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 lipca 2007 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono się 
do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Na mocy prawodawstwa wspólnotowego właściwego w odniesieniu do zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku (dyrektywa 2002/49/WE)1 mapy hałasu w środowisku oraz plany działań 
dla potrzeb zarządzania hałasem w środowisku dotyczące aglomeracji liczących powyżej 
250 tysięcy mieszkańców powinny zostać sporządzone odpowiednio w terminie do 30 czerwca 

                                               
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-26.
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2007 r. i 18 lipca 2008 r. Komisja otrzymała potwierdzenie ze strony władz hiszpańskich, że 
aglomeracja Gijón (271 039 mieszkańców) jest zaliczana do wspomnianych powyżej 
aglomeracji. Źródła hałasu, które należy w tym przypadku uwzględnić, dotyczą obowiązkowo 
infrastruktury transportowej oraz terenów objętych działalnością przemysłową, wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r.1 dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Państwa członkowskie w legislacji krajowej 
mogą uwzględnić inne źródła hałasu.

W odniesieniu do wszystkich omawianych źródeł hałasu wybór środków ograniczania hałasu 
w środowisku, jak również ustanowienie wartości granicznych czy wartości docelowych hałasu 
w środowisku należy do kompetencji państw członkowskich lub władz powołanych w celu 
stosowania wyżej wspomnianej dyrektywy. 

Odnośna instalacja mogłaby również podlegać dyrektywie 96/61/WE, gdyby jej wydajność 
przekraczała określone wartości progowe zdefiniowane w załączniku I do tej dyrektywy. 
Zgodnie z dyrektywą 96/61/WE właściwe władze są zobowiązane do określenia 
w odniesieniu do każdej instalacji zintegrowanego pozwolenia opartego na najlepszych 
dostępnych technikach, aby zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego jako 
całości, w tym pod względem poziomu hałasu. Właściwe organy są również zobowiązane 
zapewnić przestrzeganie przez operatora warunków przewidzianych w pozwoleniu w okresie 
użytkowania instalacji. Państwom członkowskim przysługuje okres przejściowy do dnia 
30 października 2007 r. na zapewnienie pełnej zgodności istniejących instalacji z dyrektywą. 

Dyrektywa ramowa 96/62/WE2 oraz dyrektywa 1999/30/WE3, określająca roczną wartość 
dopuszczalną dla pyłu PM10 w otaczającym powietrzu, mając na względzie jego jakość, nie 
nakładają szczegółowych wymogów dotyczących ograniczenia emisji czy wprowadzania 
restrykcji w eksploatacji dla podmiotów prowadzących działalność przemysłową. Na mocy 
przepisów dyrektyw dotyczących jakości otaczającego powietrza właściwe władze państw 
członkowskich muszą zapewnić przestrzeganie wszelkich wartości granicznych 
w wyznaczonym okresie na całym swoim terytorium, w tym w sąsiedztwie źródeł 
przemysłowych, a w szczególności na obszarach miejskich, gdzie występuje wysokie ryzyko 
narażenia populacji. Decyzja o wyborze szczegółowych środków i działań, jakie będą 
stosowane, należy do władz hiszpańskich.

Stężenia pyłu PM10 mierzone w rejonie Gijón przekraczają wartości dopuszczalne. 
W związku z tym podjęto już działania, które zostały uwzględnione w planie dotyczącym 
jakości powietrza w Gijón. Jednak na postawie pomiarów tendencji stężenia pyłu PM10 w tym 
rejonie nie odnotowano jeszcze żadnej istotnej poprawy. W odniesieniu do przestrzegania 
przepisów dyrektywy 99/30/WE Komisja zauważa, że wartości dopuszczalne dla pyłu PM10
ze względu na ochronę zdrowia ludzi zostały przekroczone w Gijón w 2005 r., kiedy to 
wartość dopuszczalna zaczęła obowiązywać. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu 
PM10 są powszechne w całej Unii Europejskiej i Komisja wymaga obecnie od państw 
członkowskich, aby informowały ją o działaniach podejmowanych w celu poprawy sytuacji 
oraz spełnienia wymogów dyrektyw dotyczących jakości powietrza. Informacje otrzymane od 
                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26-40.
2 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55.
3 Dz.U. L 163 z 19.6.1999, s. 41.
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państw członkowskich pozwolą Komisji na dokonanie trafniejszej oceny zakresu problemu 
oraz niezbędnych działań, zarówno przekrojowych, jak i w odniesieniu do konkretnych 
lokalizacji. Komisja zamierza również podjąć aktywne kroki, aby zapewnić państwom 
członkowskim pomoc w zakresie określania środków naprawczych w tej sytuacji.

W odniesieniu do emisji CO2 omawiana instalacja mogłaby podlegać dyrektywie 
2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych1, gdyby 
jej wydajność przekraczała określone wartości progowe zdefiniowane w załączniku I do tej 
dyrektywy. Ponadto instalacja ta ma obowiązek przestrzegania wymogów określonych 
w decyzji Komisji 2007/589/WE ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE2. Na podstawie tych wymogów władze krajowe muszą uzgodnić z operatorem 
instalacji określoną metodykę monitorowania i plan monitorowania w odniesieniu do emisji 
CO2 oraz przy uwzględnieniu szczegółowych wymogów dla sektora stali, opisanych 
w załączniku VI do decyzji 2007/589/WE. W terminie do 31 marca 2008 r. sprawozdania 
dotyczące emisji CO2 muszą zostać sprawdzone i zweryfikowane przez zewnętrznych 
weryfikatorów, a następnie zatwierdzone przez właściwe władze.

Wnioski

Ustalono, że w rejonie Gijón wartość dopuszczalna dla pyłu PM10 została przekroczona, 
w związku z czym Hiszpania ma obecnie obowiązek prawny przyjęcia wszelkich stosownych 
środków w celu wyegzekwowania przestrzegania wartości dla pyłu PM10 dopuszczalnych ze 
względu na jakość powietrza. Wybór środków służących zmniejszeniu hałasu i poprawie 
jakości powietrza leży przy tym w gestii odnośnego państwa członkowskiego.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Dyrektywa 2002/49/E zawiera przepisy prawodawstwa wspólnotowego w zakresie oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa nie zawiera żadnych wspólnotowych 
ograniczeń dotyczących hałasu, ale pozostawia w gestii państw członkowskich decyzję 
o ustaleniu wartości granicznych hałasu i przyjęciu innych środków mających na celu 
zmniejszenie hałasu. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą opracować strategiczne 
mapy hałasu i plany działania mające na celu zarządzanie hałasem w środowisku.

W odniesieniu do aglomeracji Gijón Komisja może potwierdzić, że otrzymała mapę hałasu dla 
danego obszaru, zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/49/WE3. W związku z tym i innymi 
aspektami dotyczącymi map hałasu sprawozdanie hiszpańskich władz w sprawie map hałasu 
oceniane jest łącznie ze sprawozdaniami z innych państw członkowskich i proces ten nie jest 
jeszcze zakończony. Po dokonaniu tej oceny, zgodnie z Traktatem można zajmować się 
wszelkimi niedociągnięciami w zakresie wykonania przez Hiszpanię przepisów dyrektywy 
2002/49/WE.

Mapy hałasu i plany działania wykonane i przedłożone Komisji są udostępniane do publicznej 

                                               
1 Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.
2 Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1.
3 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12-26.
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wiadomości1 zgodnie z postanowieniami art. 9 dyrektywy 2002/49/WE.

Komisja może potwierdzić, że odnośna instalacja posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 
2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)2. 
Niedawno w odniesieniu do wdrażania tej dyrektywy wystosowano jednak ostateczne 
pisemne ostrzeżenie do Hiszpanii. Nie wykazała ona znaczących postępów w ograniczeniu 
dużej liczby istniejących instalacji, które nie są nadal zgodne z wymogami dyrektywy. 

W odniesieniu do narażenia na nadmierne zanieczyszczenie powietrza w omawianym 
obszarze Komisja zauważa – po ostatnim oficjalnym sprawozdaniu władz hiszpańskich 
z września 2008 r. i jego późniejszym przeglądzie z kwietnia 2009 r. – że w roku 2007 nadal 
przekraczana była dzienna dopuszczalna wartość pyłów PM10. 

Szereg państw członkowskich, w tym Hiszpania, napotykało trudności w przestrzeganiu 
dopuszczalnych wartości dla pyłów PM10 od 2005 r., kiedy to te wartości graniczne weszły 
w życie. Nowa dyrektywa 2008/50/WE3 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy daje państwom członkowskim możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do obowiązku
zastosowania tych wartości dopuszczalnych do czerwca 2011 r., przy spełnieniu określonych 
warunków.

W latach 2008 i 2009Hiszpania zgłosiła szereg zastrzeżeń, jednak zastrzeżenia te nie 
obejmowały wszystkich stref wykazujących przypadki przekroczenia dopuszczalnych 
wartości PM10, łącznie z aglomeracją Gijón. Następnie w dniu 29 stycznia 2009 r. Komisja 
wszczęła postępowanie o naruszenie dotyczące nieprzestrzegania dopuszczalnych wartości 
określonych w dyrektywie 1999/30/WE4. Odpowiedź miała nadejść w kwietniu 2009 r. 
i zostanie przez Komisję dokładnie przeanalizowana. Jeśli w sprawie Gijón zostanie zgłoszone 
zastrzeżenie, od chwili otrzymania tego zastrzeżenia Komisji przysługuje dziewięć miesięcy 
na ocenę, czy dopełniono warunków odstępstwa. Ocena zastrzeżenia pozwoli również 
Komisji na gruntowne przeanalizowanie, w jaki sposób zarządza się jakością powietrza 
w każdej ze stref wskazanych w zastrzeżeniu. 

Komisja przypomina, że ochrona środowiska naturalnego poprzez prawo karne została 
uregulowana w dyrektywie 2008/99/WE5. Dyrektywa, która ma ulec transpozycji najpóźniej 
do 26 grudnia 2010 r., zobowiązuje państwa członkowskie do spenalizowania szeregu 
poważnych czynów przeciwko środowisku naturalnemu i objęcia ich odstraszającymi, 
proporcjonalnymi i skutecznymi sankcjami karnymi. 

Wnioski

W rejonie Gijón dzienna dopuszczalna wartość dla pyłów PM10 jest nadal przekraczana, 
w związku z czym Hiszpania ma obecnie obowiązek prawny przyjęcia wszelkich stosownych 
                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
4 Dz.U. L 163 z 29.6.2009, s. 41.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2008/99 z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28–37.
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środków na rzecz doprowadzenia do przestrzegania wartości granicznych dla pyłów PM10
dotyczących jakości powietrza. Skierowano do niej również pierwsze pismo zawierające 
ostrzeżenie. Komisja ponadto rozważa podjęcie kroków na rzecz ukończenia planu działania 
w zakresie hałasu, wymaganego w terminie do stycznia 2009 r. Należy jednakże zauważyć, iż 
wybór środków służących zmniejszeniu hałasu i poprawie jakości powietrza pozostaje 
w gestii odnośnego państwa członkowskiego.


