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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1668/2008, którą złożył Rudolf Brockmann (Niemcy) w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza w Hiszpanii powodowanego przez paleniska pod 
gołym niebem na obszarach rolniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję często wyjeżdża na długo do Hiszpanii. Twierdzi on, że wiosną i jesienią 
rolnicy spalają nie tylko odpady organiczne, lecz także PCV i plastiki, które uwalniają 
niebezpieczne i rakotwórcze substancje do atmosfery. Składający petycję twierdzi, że 
w Niemczech spalanie tych substancji pod gołym niebem jest zabronione. Zapytuje on, czy 
można położyć kres praktykom prowadzonym w Hiszpanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

UE nie reguluje kwestii palenisk pod gołym niebem. Kwestia ta leży w gestii państw 
członkowskich, które często dalej przekazują ten obowiązek władzom regionalnym lub 
miejskim. W każdym państwie członkowskim kwestia ta jest uregulowana przynajmniej 
w niewielkim stopniu. Jednakże występują znaczne różnice pod względem ograniczeń, ich 
stosowania w czasie i na określonych obszarach. Jest też kwestia egzekwowania przepisów, 
co jest sprawą trudną. Szacuje się, że w większości państw członkowskich (w tym 
w Niemczech) nie wszyscy przestrzegają przepisów i okazjonalnie zdarzają się przypadki 
spalania kategorycznie zakazanych materiałów, takich jak odpady plastikowe.

Prawodawstwo UE ustanawia wartości dopuszczalne w zakresie jakości otaczającego 
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powietrza oraz wartości docelowe dla 12 zanieczyszczeń, których należy przestrzegać na 
terytorium całej UE. Największe znaczenie w tym przypadku ma dzienna dopuszczalna 
wartość pyłu PM10, określona w dyrektywie 1999/30/WE1, którą zastąpiła nowa dyrektywa 
2008/50/WE2 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby na całym terytorium kraju przeprowadzono ocenę 
jakości otaczającego powietrza oraz aby informacje dotyczące poziomów stężenia były 
udostępniane Komisji, by mogła ona porównać je z dopuszczalnymi wartościami cząstek 
określonymi w dyrektywach. W tym celu wykorzystuje się sposób składania sprawozdań 
określony w decyzji 2004/461/WE3 Komisji. Rezultaty oceny tych sprawozdań są dostępne na 
stronie internetowej Komisji4.

Ponadto władze na szczeblu krajowym są odpowiedzialne za udostępnianie opinii publicznej 
aktualnych informacji na temat poziomów stężeń zanieczyszczeń podlegających 
uregulowaniom. Stosowna strona internetowa dla regionu Walencja, w którym składający 
petycję często przebywa, znajduje się pod adresem:

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

Na tej stronie można znaleźć także odnośne prawodawstwo, w tym przepisy lokalne.

Pilar de la Horadada to strefa jakości powietrza ES1013 „Segura-Vinolopo, Area Costera”, 
dla której władze hiszpańskie określiły przekroczenia dziennej wartości dopuszczalnej dla 
pyłu PM10 w ostatnim oficjalnym sprawozdaniu za 2007 r. Udział palenisk pod gołym niebem 
nie jest znany. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w związku z przekroczeniem wartości 
dopuszczalnych dla pyłu PM10 w styczniu 2009 r. O ile w odniesieniu do pozostałych stref 
Hiszpania zwróciła się o odroczenie terminów przewidziane na mocy art. 22 dyrektywy 
2008/50/WE, o tyle nie dotyczyło to wyżej wspomnianej strefy.

Wnioski

W świetle tych uwag oraz w świetle informacji przedstawionych przez składającego petycję 
brak jest dowodów na to, że naruszane jest prawodawstwo wspólnotowe. Uregulowanie 
specyficznej działalności, jaką jest organizowanie palenisk pod gołym niebem, do której 
odwoływał się składający petycję, leży w gestii władz krajowych. W odniesieniu do 
przekroczenia na przedmiotowym obszarze dopuszczalnych wartości jakości powietrza dla 
pyłu PM10, Komisja jest tego świadoma i w styczniu 2009 r. wszczęła już postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii. 
Obecnie Komisja analizuje odpowiedź, jakiej udzieliły hiszpańskie władze. Ponadto Komisja 
wciąż monitoruje odnotowane poziomy stężenia w przedmiotowym regionie i odpowiednio 
zareaguje, jeśli przekroczone zostaną inne normy UE, np. ta określona dla dwutlenku azotu 
(która zaczyna obowiązywać od 2010 r.). Obywatele mają również indywidualne prawo do 

                                               
1 Dz.U. L 163 z 29.6.1999.
2 Dz.U. L 152 z 11.6.2008.
3 Dz.U. L 156 z 30.4.2004.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.



CM\789454PL.doc 3/3 PE428.059

PL

domagania się przed sądami krajowymi, aby unijne wartości dopuszczalne nie były 
przekraczane oraz aby w przypadku zagrożenia przekroczenia danej wartości na ich obszarze 
przygotowywano i wdrażano krótkoterminowe plany działań.


