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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0323/2011, którą złożył Alejandro Sanchez (Hiszpania) w imieniu 
„Fundacion Equo”, w sprawie domniemanego naruszania przez 
Wspólnotę Madrytu i Radę Miejską Madrytu (Hiszpania) dyrektywy 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że Wspólnota Madrytu i Rada Miejska Madrytu od kilku lat 
naruszają dyrektywę 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Utrzymuje on, że niektóre 
substancje szkodliwe dla zdrowia osiągają poziomy przekraczające wartości dopuszczalne 
określone w rzeczonej dyrektywie oraz przez WHO. Według składającego petycję substancje 
te to: pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5 (najbardziej szkodliwe ze wszystkich); dwutlenek 
azotu, NO2; oraz ozon O3. Składający petycję informuje, że sieć pomiarowa Wspólnoty 
Madrytu składa się z 23 stacji na całym jej terytorium, a miasto Madryt posiada własne stacje 
pomiarowe zarządzane przez samą Radę Miasta. Stwierdza on, że Rada Miasta Madryt 
zmieniła lokalizację kilku stacji pomiarowych i zlikwidowała pozostałe stacje w miejscach, 
w których poziom zanieczyszczenia był wyższy, co stanowi naruszenie przedmiotowej 
dyrektywy. Na koniec składający petycję dodaje, że w planie drogowym na lata 2007–2011 
przewiduje się większą liczbę dróg, co zwiększy poziomy zanieczyszczenia powietrza.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.
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W dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy1określa się kilka wartości dopuszczalnych i wartości docelowych dla różnych 
substancji zanieczyszczających. W odniesieniu do NO2 dyrektywa przewiduje godzinową 
wartość dopuszczalną 200 µg/m³, która nie może zostać przekroczona więcej niż 18 razy w 
roku kalendarzowym, a także roczną wartość dopuszczalną na poziomie 40 µg/m³. Te 
wartości dopuszczalne mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. W odniesieniu do PM10
dyrektywa przewiduje dobową wartość dopuszczalną 50 µg/m³, która nie może zostać 
przekroczona więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym, a także roczną wartość 
dopuszczalną na poziomie 40 µg/m³. Te wartości dopuszczalne mają zastosowanie od dnia 
1 stycznia 2005 r. W dyrektywie przewiduje się też wartość docelową dla PM2,5 na poziomie 
25 µg/m3, co stanowi średnią roczną, jaką należy osiągnąć (tam, gdzie to możliwe) od dnia 
1 stycznia 2010 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie to wartość dopuszczalna, jaką trzeba 
osiągnąć. W odniesieniu do ozonu w przedmiotowej dyrektywie przewiduje się wartość 
docelową dla ochrony zdrowia ludzkiego na poziomie 120 µg/m³, co stanowi dobowe 
maksimum ze średnich ośmiogodzinnych, którego nie można przekraczać przez więcej niż 
25 dni w ciągu roku kalendarzowego średnio w okresie trzech lat (obowiązuje od dnia 
1 stycznia 2010 r.). Wartości te ustanowiono na podstawie zaleceń Światowej Organizacja 
Zdrowia (WHO) w oparciu o dostępne wówczas dowody naukowe i w celu minimalizacji 
ryzyka szkodliwego narażenia. Jednak normy UE nie pokrywają się z zaleceniami zawartymi 
w wytycznych WHO w stosunku jeden do jednego. W celu uzyskania dalszych informacji na 
temat norm UE prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową2. 

Państwa członkowskie zobowiązane są poinformować Komisję o zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi nie później niż dziewięć miesięcy od zakończenia każdego roku (zob. art. 27 
ust. 2 dyrektywy 2008/50/WE). Dlatego Komisja nie otrzymała jeszcze sprawozdania za 
2010 r. od państw członkowskich. 

Jeżeli chodzi o jakość powietrza w aglomeracji Madryt ES1301, to na podstawie danych 
z 2009 r. (przekazanych przez Królestwo Hiszpanii) wydaje się, że jakość powietrza 
w rzeczonej aglomeracji (informacje na temat granic tej strefy można znaleźć na stronie 
internetowej Europejskiej Agencji Środowiska3) jest zgodna z wartościami dopuszczalnymi 
dla PM10 i wartością docelową dla PM2,5.

Jednak w aglomeracji tej przekraczane są godzinowe i roczne wartości dopuszczalne dla NO2. 
Zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/50/WE państwa członkowskie mogą poinformować 
o odroczeniu terminu zastosowania tych wartości dopuszczalnych do dnia 1 stycznia 2015 r. 
(zamiast 1 stycznia 2010 r.), jeżeli spełniają warunki określone w przedmiotowym artykule. 
Komisja zwróciła się do państw członkowskich, by poinformowały ją o takich wnioskach do 
końca września 2011 r. Do chwili obecnej do Komisji nie wpłynęło powiadomienie od 
Królestwa Hiszpanii w sprawie odroczenia stosowania wartości dopuszczalnych dla NO2. 
Powiadomienia przesłane przez państwa członkowskie i późniejsze decyzje Komisji są 
dostępne na stronie internetowej Komisji4.

                                               
1Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm



CM\882160PL.doc 3/4 PE475.824v01-00

PL

Jeżeli chodzi o ozon, to w 2009 r. w aglomeracji madryckiej przekroczono też wartość 
docelową dla ochrony zdrowia ludzkiego. Jednak wartość docelowa ma zastosowanie dopiero 
od 2010 r. i stanowi średnią z trzech lat (2010–2012). W art. 17 ust. 2 dyrektywy 2008/50/WE 
wymaga się, by państwa członkowskie, jeżeli jest to właściwe, przyjęły plan w zakresie 
jakości powietrza w celu osiągnięcia wartości docelowych, z wyjątkiem przypadków, gdy ich 
osiągnięcie nie jest możliwe za pomocą środków niewymagających nieproporcjonalnych 
kosztów, począwszy od terminu stosowania wartości docelowych. Zgodnie z publicznie 
dostępnymi informacjami wydaje się, że plan został opracowany na lata 2006–20121. 

Jeżeli chodzi o inne strefy jakości powietrza i aglomeracje Comunidad de Madrid, to 
w 2009 r. stwierdzono następujące przekroczenia w odniesieniu do substancji 
zanieczyszczających, o których wspomina składający petycję:

– ES1308 Corredor del Henares: wartości dopuszczalne PM10 i NO2 oraz wartość docelowa 
ozonu;

– ES1309 Urbana Sur: dobowa wartość dopuszczalna PM10, roczna wartość dopuszczalna 
NO2;

– ES1310 Urbana Noroeste: wartość docelowa ozonu;
– ES1311 Sierra Norte: wartość docelowa ozonu;
– ES1312 Cuenca del Alberche: zgodność w przypadku wszystkich substancji 

zanieczyszczających wymienionych przez składającego petycję;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: wartość docelowa ozonu.

We wszystkich tych strefach i aglomeracjach zachowano zgodność z wartością docelową 
PM2,5.

Uwagi poczynione w odniesieniu do aglomeracji ES1301 (zob. wyżej) i dotyczące skutków 
przekroczeń odnoszą się też do stref i aglomeracji Wspólnoty Madrytu.

Jeżeli chodzi o przekroczenia wartości dopuszczalnych dla PM10 w aglomeracjach Corredor 
del Henares i Urbana Sur, to Komisja zwraca uwagę na postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego zainicjowane przeciwko Królestwu Hiszpanii 
w związku z nieprzestrzeganiem wartości dopuszczalnych dla PM10. Komisja postanowiła 
teraz wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. 

Jeżeli chodzi o wymaganą na mocy dyrektywy 2008/50/WE liczbę stacji do pomiaru 
wymienionych wyżej substancji zanieczyszczających, to w aglomeracji madryckiej zgłoszono 
większą liczbę takich stacji niż wymagane minimum. W 2009 r. sprawozdanie Królestwa 
Hiszpanii dla aglomeracji madryckiej obejmowało dane z 7 stacji do pomiaru PM10, 5 stacji 
PM2,5, 8 stacji NO2 oraz 23 stacji ozonu.

Kryteria dotyczące lokalizacji stacji pomiarowych określone są w art. 17 oraz w odnośnych 
załącznikach do dyrektywy 2008/50/WE. Należy uwzględnić kilka różnych aspektów. 
W kwestii zmiany umiejscowienia stacji pomiarowych w załączniku V do dyrektywy 

                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=1109266187260&i
dListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=110926544469
9&sm=1109265843983
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2008/50/WE stwierdza się, że należy utrzymać punkty pomiarowe, na których nastąpiło 
przekroczenie wartości dopuszczalnej dla PM10 w ciągu ostatnich trzech lat, o ile nie jest 
konieczna zmiana umiejscowienia ze względu na szczególne okoliczności, zwłaszcza rozwój 
przestrzenny. Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję nie można 
stwierdzić naruszenia wymogów w sprawie umiejscowienia stacji pomiarowych 
w aglomeracji madryckiej. 

Jeżeli chodzi o inicjatywy budowlane, to dyrektywa 2008/50/WE nie daje Komisji uprawnień 
do wstrzymywania takich działań. Jednak państwa członkowskie mają obowiązek 
przestrzegania wartości dopuszczalnych zapisanych w przedmiotowej dyrektywie. Jeżeli 
dochodzi do przekroczenia tych wartości, państwa członkowskie narażają się na zastosowanie 
wobec nich prawnych środków egzekucyjnych.

Wniosek

W związku z niezastosowaniem wartości dopuszczalnych dla PM10 Komisja zainicjowała 
przeciwko Królestwu Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego. Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję 
Komisja nie może się dopatrzyć żadnego dodatkowego naruszenia dyrektywy 2008/50/WE. 


