
CM\853675PL.doc PE421.167v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0831/2008, którą złożył M. C. L. V. (Hiszpania), w imieniu „Asociación 
de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de Alcañiz ”, w sprawie 
ochrony przed zanieczyszczeniem PM 10 w mieście Alcañiz w hiszpańskim 
regionie autonomicznym Aragonia 

1. Streszczenie petycji

W imieniu wymienionego wyżej stowarzyszenia składający petycję skarży się na poważne 
zanieczyszczenie PM 10 (pyłem), na które narażeni są obywatele Alcañiz w hiszpańskim 
regionie autonomicznym Aragonia. Zanieczyszczenie to powoduje fabryka przetwarzająca 
silikon i kaolin, która mieści się w dzielnicy mieszkaniowej. Przedmiotowe stowarzyszenie 
wielokrotnie zwracało się do władz lokalnych i regionalnych, nie zostały jednak podjęte 
żadne skuteczne środki w celu ochrony narażonych osób. Składający petycję wzywa zatem 
Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zapewnienia, by władze hiszpańskie 
przestrzegały prawodawstwa UE w tym zakresie. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Jak wynika z informacji przekazanych przez składającego petycję poziom PM 10 wynoszący 
50 ug/m3 w roku 2007 był przekraczany 91 razy. Jest to liczba znacznie wyższa 
od dozwolonej liczby przekroczeń wartości dopuszczalnych na mocy dyrektywy 1999/30/WE1. 

                                               
1 Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41.
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Zgodnie z dyrektywą od 2005 r. wartość dopuszczalna PM 10 wynosząca 50 ug/m3 może być 
przekraczana tylko przez 35 dni w roku kalendarzowym. 

Komisja nie została poinformowana o przedmiotowych przekroczeniach w rocznym 
sprawozdaniu na temat jakości otaczającego powietrza przedłożonym przez władze 
hiszpańskie we wrześniu 2008 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 96/62/WE1. Zwrócono jednak 
uwagę, że właściwe władze lokalne (Gobierno de Aragon) wiedziały o tej sytuacji 
i zatwierdziły, dnia 12 września 2008 r., plan na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście 
Alcañiz . W planie wymienia się przedmiotową spółkę jako główne źródło zanieczyszczeń na 
tym terenie i określa się pewną liczbę środków mających ograniczyć zanieczyszczenia 
pochodzące z tego źródła.

Obiektem wskazanym przez składającego petycję jako główne źródło zanieczyszczeń pyłami 
jest, zgodnie z opisem przedstawionym w planie na rzecz poprawy jakości powietrza 
w Alcañiz, zakład obróbki kamieni, gontów i innych produktów mineralnych (o mocach 
wytwórczych poniżej 200 000 ton rocznie). Aby jednak można było stwierdzić, czy 
przedmiotowy zakład podlega zakresowi dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2, potrzeba więcej informacji na temat 
działalności zakładu.

Komisja nie dysponuje obecnie wystarczającymi informacjami, aby stwierdzić, czy miało 
miejsce naruszenie wspólnotowego prawodawstwa. W związku z tym Komisja zwróci się 
do władz hiszpańskich o potwierdzenie występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych 
w Alcañiz  w 2007 r. oraz o sprawdzenie, czy miały one także miejsce w latach poprzednich.
Jeśli występowanie przekroczeń zostanie potwierdzone, władze hiszpańskie zostaną 
poproszone o ponowne przedstawienie danych na temat jakości powietrza w roku 2007 lub 
o potwierdzenie, że dane przedstawione za przedmiotowy rok nie były zgodne ze stanem 
faktycznym. Komisja zwróci się także o informacje, czy przedmiotowy zakład podlega 
zakresowi dyrektywy 2008/1/WE.

Komisja będzie nadal monitorowała sytuację i podejmie wszystkie kroki konieczne 
dla zapewnienia należytego wykonania wspólnotowych przepisów prawnych dotyczących 
jakości powietrza i emisji przemysłowych.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Komisja nie była świadoma występowania przekroczeń PM10 w mieście Alcañiz , ponieważ 
nie zgłoszono tego w rocznym sprawozdaniu na temat jakości otaczającego powietrza 
przedłożonym przez władze hiszpańskie za rok 2007 zgodnie z art. 11 dyrektywy 96/62/WE3.

Obecnie Komisja kontaktuje się z hiszpańskimi władzami w celu uzyskania oficjalnego 
potwierdzenia występowania przekroczeń PM10 w 2007 r., które w 2008 r. doprowadziły do 
przyjęcia planu w zakresie jakości powietrza w mieście Alcañiz , a także w celu wyjaśnienia, 

                                               
1 Dz.U. L 296 z 21.11.96, s. 55.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3 Dz.U. L 296 z 21.11.96, s. 55.
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dlaczego przekroczenia te nie zostały zgłoszone w rocznym sprawozdaniu na temat jakości 
otaczającego powietrza za rok 2007. Zwrócono się również o poinformowanie, czy 
przekroczenia PM10 występowały we wcześniejszych latach i czy instalacja wskazana jako 
główne źródło zanieczyszczenia wchodzi w zakres dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli1.

Wstępne dane za rok 2008 wskazują, że w rezultacie wdrożenia określonych środków 
mających ograniczyć zanieczyszczenie stężenia PM10 w mieście Alcañiz (barrio de 
Capuchinos) były poniżej rocznych i dziennych wartości dopuszczalnych określonych 
w dyrektywie 1999/30/WE2 oraz w nowej dyrektywie 2008/50/WE3 w sprawie jakości 
powietrza.

Komisja będzie nadal ściśle monitorować poziomy PM10 w tej oraz w innych strefach  
jakości powietrza w Hiszpanii, aby dopilnować, że są one utrzymywane poniżej wartości 
dopuszczalnych. Jeżeli oficjalne, potwierdzone dane za 2008 r. wykażą, że dopuszczalne 
wartości wciąż są przekraczane, Komisja podejmie niezbędne kroki, aby zagwarantować 
przestrzeganie przez Hiszpanię wymogów określonych w przedmiotowej dyrektywie w tej 
strefie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W dniu 18 lutego 2010 r. władze Hiszpanii poinformowały Komisję, że przekroczenie 
dopuszczalnych wartości PM10 wykryte w 2007 r. w Alcañiz  (barrio de Capuchinos) 
dotyczyło jedynie małego obszaru dotkniętego obecnością zakładów przemysłowych (Silices 
y Caolines de Aragon, S.L.), które nie podlegają przepisom dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli4, oraz że w 2008 r. tamtejsze 
poziomy PM10 były zgodne z dopuszczalnymi wartościami.

Co się tyczy braku sprawozdania, władze Hiszpanii oświadczyły, że lokalizacja punktu 
pomiarowego, która wykazała przekroczenie w Alcañiz  (barrio de Capuchinos), nie spełniała 
kryteriów lokalizacji punktów pomiarowych w skali makro wymienionych w załączniku III 
do dyrektywy o jakości powietrza 2008/50/WE5 i dlatego uznano, że wspomniany punkt nie 
nadaje się do ujęcia w sprawozdaniu.

Zważywszy na to, że w roku 2008 w Alcañiz  osiągnięto zgodność z dopuszczalnymi 
wartościami PM10 na wszystkich istniejących obszarach monitorowania, w tym na 
przedmiotowym obszarze, nie można stwierdzić utrzymującego się łamania przepisów 
dyrektywy 2008/50/WE.

Ocena jakości powietrza leży w zakresie obowiązków państw członkowskich. Należy ją 
przeprowadzać zgodnie z przepisami ustanowionymi w dyrektywie o jakości powietrza i ma 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.01.08, s. 8
2 Dz.U. L 163 z 29.6.99, s. 41 
3 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1
4 Dz.U. L 24 z 29.1.08, s. 8
5 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
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ona na celu ocenę zgodności z dopuszczalnymi wartościami na całym terytorium. Komisja 
oczekuje zatem od państw członkowskich, aby przeprowadzały adekwatną ocenę jakości 
powietrza, w tym ocenę prawidłowego umieszczenia stacji pomiarowych ukierunkowanych 
na wykrywanie wszelkich przypadków przekroczenia na ich terytorium, oraz by zgłaszały je 
w ramach rocznych sprawozdań dotyczących jakości powietrza.

Komisja będzie nadal uważnie śledzić wdrażanie dyrektywy 2008/50/WE i podejmie wszelkie 
stosowne działania egzekwujące, aby eliminować obecne przypadki przekroczenia na 
terytorium UE celem jak najszybszego zapewnienia zgodności.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Dnia 30 września 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy1, władze hiszpańskie przekazały Komisji dane dotyczące 
jakości powietrza w Hiszpanii za rok 2009. Jak wynika ze sprawozdania żadna z 
dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia w strefie, gdzie leży Alcañiz, nie została 
przekroczona.   

Co się tyczy wykorzystania i lokalizacji stacji pomiarowych ukierunkowanych na ocenę 
jakości powietrza pod względem stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, 
pyłu zawieszonego, ołowiu, benzenu i tlenku węgla minimalne kryteria zostały określone w 
art. 5-8 oraz w załącznikach do dyrektywy 2008/50/WE.  Wygląda na to, że te minimalne 
kryteria oceny są przestrzegane przez Hiszpanię w rejonie miasta Alcañiz. Państwa 
członkowskie mogą (z różnych powodów) podjąć decyzję o użyciu dodatkowych stacji 
pomiarowych np. w celu informowania opinii publicznej lub dla celów naukowych (badanie 
epizodów zanieczyszczenia powietrza), bez konieczności zgłaszania zebranych danych 
Komisji. 

Nie można więc stwierdzić systematycznego łamania przepisów dyrektywy 2008/50/WE 
w strefie jakości pomiaru powietrza „ES0203 Bajo Aragón”.

Co się tyczy zastosowania dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli2, przedmiotowy zakład przemysłowy Sílices y Caolines de 
Aragón, S.L., nie podlega zakresowi wspomnianej dyrektywy, ponieważ wydajność zakładu 
osiąga wartości progów określonych w załączniku do I dyrektywy.

                                               
1 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.


