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11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: <TITRE>Petycja 1708/2008, którą złożyła Brigitte Dahlbender (Niemcy) w 
imieniu „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland”, z 97 podpisami, 
w sprawie nieuwzględnienia prawa UE dotyczącego jakości powietrza 
w niemieckim ustawodawstwie w zakresie ochrony środowiska naturalnego 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odnosi się do niezadowalającej jakości powietrza w Karlsruhe, gdzie 
właściwe władze wydały zgodę na budowę elektrowni węglowej. Zaznacza też, że problem 
jakości powietrza w Karlsruhe jest już krytyczny, a udzielone zezwolenie jest, według jej 
odczuć, niezgodne z duchem i literą dyrektywy Rady 1999/30/WE w sprawie dopuszczalnych 
wartości stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w 
otaczającym powietrzu oraz dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy. Składająca 
petycję podkreśla, że zezwolenie wydano w oparciu o obecnie obowiązujące niemieckie 
ustawodawstwo dotyczące środowiska i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o sprawdzenie, czy przepisy zawarte we wspomnianych dyrektywach zostały poprawnie 
wprowadzone do ustawodawstwa niemieckiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji
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Dyrektywa 1999/30/WE ustanawia dopuszczalne wartości stężenia pięciu substancji 
zanieczyszczających w otaczającym powietrzu. Zostały one zatwierdzone w dyrektywie 
2008/50/WE, która w czerwcu 2010 r. zastąpi dyrektywę 1999/30/WE Zgodnie dyrektywą 
1999/30/WE państwa członkowskie muszą dopilnować, aby na ich terytorium wartości 
dopuszczalne nie były przekraczane. W Karlsruhe i okolicach jakość otaczającego powietrza 
jest mierzona w kilku miejscach przez odpowiednie władze.  Poza tym społeczeństwo 
otrzymuje tymczasowe aktualne informacje dotyczące jakości powietrza, a każdego roku jest 
publikowane sprawozdanie zawierające potwierdzone dane. Roczne protokoły są następnie 
przekazywane Komisji, która ocenia zgodność z normami określonymi w prawodawstwie UE. 

W 2007 r. w strefie DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), w której znajduje się 
rzeczona elektrownia, nie odnotowano żadnych przekroczeń wartości dopuszczalnych dla 
pyłu zawieszonego (PM10), dwutlenku siarki (SO2) ani dla ołowiu. Ocena z 2007 r. wykazała 
jednak, że w przypadku dwutlenku azotu (NO2) został przekroczony poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji. Dopuszczalne wartości stężeń NO2 zaczną obowiązywać 
dopiero od 1 stycznia 2010 r., jednak przekroczenie marginesu tolerancji przed tą datą 
skutkuje obowiązkiem podjęcia środków zapewniających osiągnięcie zgodności przed 
upływem terminu ustalonego na 2010 r.  Komisja podkreśla, że plan jakości dotyczący 
powietrza danej strefy został przyjęty w 2006 r.  

Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE państwa członkowskie mogą odroczyć termin osiągnięcia 
wartości dopuszczalnych dla NO2 najpóźniej do roku 2015, jeżeli zgodność z wartościami 
dopuszczalnymi zdecydowanie nie może być osiągnięta oraz pod warunkiem, że spełnione są 
warunki określone w art. 22 dyrektywy 2008/50/WE. Dane państwo członkowskie musi m.in. 
wykazać, że podejmowano wysiłki mające na celu osiągnięcie zgodności przed pierwotnym
terminem przypadającym na 2010 r. 

Na mocy dyrektywy 1999/30/WE i zastępującej ją dyrektywy 2008/50/WE władze krajowe 
mają zapewnić podejmowanie środków w celu utrzymania poziomów stężenia poniżej 
wartości dopuszczalnych. Oczekuje się zatem, że grożące brakiem zgodności 
z dopuszczalnymi wartościami zwiększenie emisji zanieczyszczeń związane z budową 
i eksploatacją nowej elektrowni zostanie zrównoważone odpowiednimi działaniami mającymi 
na celu ograniczenie zanieczyszczenia. Rozwój przestrzenny również wchodzi w zakres 
kompetencji państw członkowskich i należy podkreślić, że prawodawstwo dotyczące jakości 
powietrza nie uwzględnia udzielania licencji elektrowniom lub innym instalacjom 
przemysłowym. 

Dyrektywa Rady 85/337/EEC1 w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (znana jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub dyrektywa OOŚ) narzuca obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko w przypadku inwestycji lub budowy określonych 
instalacji, takich jak elektrownia.  Podczas realizacji OOŚ należy ustalić i określić możliwe 
konsekwencje środowiskowe danego przedsięwzięcia, a także zaproponować środki 
ukierunkowane na uniknięcie, zmniejszenie i, jeśli to możliwe, naprawienie poważnych 
niekorzystnych skutków. Procedura OOŚ musi uwzględnić konsultacje publiczne, a przy 
wydawaniu ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na inwestycję należy 
                                               
1 Dz.U. L 175, 5.7.1985 r.
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wziąć pod uwagę rezultaty OOŚ i konsultacje ze społeczeństwem. Z petycji wynika, że 
przygotowano ocenę oddziaływania oraz że przeprowadzono konsultacje ze społeczeństwem 
zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/WE. W związku z tym na tym etapie nie można 
stwierdzić, czy naruszono przepisy dyrektywy, chyba że składająca petycję przekaże 
dodatkowe informacje.  

Eksploatacja nowo wybudowanych dużych obiektów energetycznego spalania o nominalnej 
mocy cieplnej przekraczającej 50MW również podlega dyrektywie 2008/1/WE1 dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC) 
oraz dyrektywie 2001/80/WE2 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń 
do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP).  Dana instalacja musi 
posiadać zintegrowane pozwolenie wydane zgodnie z przepisami dyrektywy IPPC oraz nie 
może przekraczać dopuszczalnych wartości emisji określonych w dyrektywie LCP. 

Dyrektywa IPPC oraz dyrektywa LCP nie przewidują określenia dopuszczalnych wartości 
emisji dla CO2, ponieważ na mocy dyrektywy 2003/87/WE3 uruchomiona elektrownia 
zostanie włączona do systemu handlu uprawnieniami do emisji UE (EU ETS). W ramach EU 
ETS będzie ona musiała kontrolować i zgłaszać poziomy emisji CO2 oraz przekazywać 
przydziały pokrywające te emisje. W przypadku, gdy rzeczona elektrownia będzie 
potrzebowała większej liczby przydziałów niż uzyskała nieodpłatnie zgodnie z przedmiotową 
dyrektywą, będzie musiała wykupić nadwyżkę przydziałów na zasadzie aukcji lub na rynku 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 

Wnioski 

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie jest w stanie stwierdzić żadnego naruszenia 
prawodawstwa UE w zakresie jakości powietrza. Pomimo iż nowa elektrownia może 
wywołać dodatkowe zanieczyszczenie, które może w negatywny sposób wpłynąć na zdrowie 
ludzi i na środowisko naturalne, ocena ewentualnego szkodliwego oddziaływania 
oraz przyjęcie odpowiednich środków ograniczających zanieczyszczenie leżą w gestii 
właściwych władz krajowych. 

Komisja nadal będzie obserwowała proces wdrażania prawodawstwa UE w zakresie jakości 
powietrza na przedmiotowym obszarze. Dotyczy to w szczególności spodziewanego 
przekroczenia wartości dopuszczalnych dla NO2 w aglomeracji Karlsruhe w 2010 r. 

Na podstawie dostępnych danych Komisja nie jest w stanie stwierdzić żadnego naruszenia 
przepisów OOŚ, ani dyrektyw IPPC i LCP. Jeżeli jednak składająca petycję przekaże 
Parlamentowi jakiekolwiek dodatkowe dowody naruszenia prawa, Komisja będzie mogła 
kontynuować swoje dochodzenie. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 4 maja 2010 r.

                                               
1 Dz.U. L 24, 29.1.2008 r.
2 Dz.U. L 301, 27.1.2001 r.
3 Dz.U. L 275, 25.10.2003 r.
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Komisja otrzymała wcześniej dodatkowe informacje dotyczące tej petycji.  Dokumentacja 
została przeanalizowana, jednak nadal nie można stwierdzić, czy naruszono unijne prawo 
dotyczącego ochrony środowiska.


