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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1545/2009, którą złożyła Heide Newson (Niemcy) z 1 podpisem 
w sprawie swoich problemów z greckimi władzami odpowiedzialnymi za 
planowanie przestrzenne miast

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, właścicielka domu na greckiej wyspie Kythnos, sprzeciwia się temu, że 
system centralnego ogrzewania zainstalowany w sąsiednim budynku powoduje poważne 
zanieczyszczenie powietrza przez komin. Utrzymuje ona, że narusza to przepisy dyrektywy 
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy, i ponieważ władze odpowiedzialne za planowanie przestrzenne miast 
na wyspie Syros, którym podlega wyspa Kythnos, nie ustosunkowały się do jej skarg, zwraca 
się ona do Parlamentu Europejskiego o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Grecka wyspa Kythnos jest położona w strefie jakości powietrza EL0002. Władze greckie 
złożyły sprawozdanie za rok 2008, z którego wynika, że w strefie EL0002 dzienne i roczne 
wartości dopuszczalne dla PM10 określone w dyrektywie 2008/50/WE zostały przekroczone. 

Zgodnie z art. 22 wspomnianej wyżej dyrektywy państwa członkowskie mają możliwość 
wystąpienia o przedłużenie terminu dostosowania się do wartości dopuszczalnych PM10 do
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czerwca 2011 roku. W dniu 2 lipca 2009 r.1 Komisja odrzuciła ten wniosek Grecji 
o przedłużenie terminu, ponieważ na podstawie informacji przekazanych przez władze 
greckie nie można było ocenić, czy w takim terminie zgodność zostałaby uzyskana. Po 
odrzuceniu wniosku, w dniu 20 listopada 2009 r., Komisja zainicjowała przeciwko Grecji 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku 
z nieprzestrzeganiem wartości dopuszczalnych PM10. Obecnie Komisja dokonuje oceny 
odpowiedzi władz greckich. Decyzja w sprawie kontynuowania postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zostanie podjęta na podstawie 
odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia i najnowszych informacji na temat 
poziomów stężenia PM10 w odnośnych strefach i aglomeracjach.

W odniesieniu do konkretnej sytuacji opisanej przez składającą petycję oficjalne 
sprawozdanie i informacje uzasadniające wniosek władz greckich o przedłużenie terminu nie 
umożliwiają dokonania bardziej trafnej oceny przekroczenia istniejących norm jakości 
powietrza na wyspie Kythnos. Wybór środków podejmowanych w celu uzyskania zgodności 
z normami jakości powietrza w całej strefie EL0002, w tym na wyspie, leży w gestii władz 
krajowych. Dotyczy to też pozwoleń na budowę, a konkretnie regulacji budowlanych 
obejmujących kominy, które, na podstawie informacji przekazanych przez składającą petycję, 
wydają się stanowić zasadniczą przyczynę złej jakości powietrza w lokalnym 
mikrośrodowisku. 

Wnioski

W odniesieniu do dyrektywy 2008/50/WE Komisja nie zamierza podejmować dalszych 
działań, mając na uwadze że strefa jakości powietrza EL0002 jest objęta wspomnianym wyżej 
horyzontalnym postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, zaś wybór środków zarządzania jakością powietrza leży w gestii krajowej.
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