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Komisja Petycji

18.01.2021

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0080/2019, którą złożył I.T.G. (Hiszpania), w imieniu platformy 
„Frenem la contaminació”, w sprawie jakości powietrza na obszarze Grau 
w Castellón w Walencji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że strefa przemysłowa w Serrallo, w której skład wchodzi szereg 
przedsiębiorstw petrochemicznych i energetycznych i którą uważa się za jedną z trzech 
najważniejszych centrali petrochemicznych w regionie Morza Śródziemnego, znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów mieszkalnych Grau de Castelló i Almassora. Ponadto 
niedawno rozpoczęto prace mające na celu rozbudowę przyległych doków południowych, tak 
aby ułatwić załadunek i rozładunek materiałów stałych. Składający petycję obawia się, że może 
to jeszcze bardziej podwyższyć poziom zanieczyszczenia powietrza, które już teraz dotkliwie 
odczuwają okoliczni mieszkańcy.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 7 maja 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2019 r.

1. Ramy prawne UE w zakresie emisji przemysłowych 

Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
emisji przemysłowych (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych)1 jest głównym 
instrumentem UE regulującym emisje zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. Dyrektywa 
w sprawie emisji przemysłowych została przyjęta w dniu 24 listopada 2010 r. Opiera się ona 

1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17–119.
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na wniosku Komisji dotyczącym przekształcenia siedmiu istniejących dyrektyw (w tym w 
szczególności dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli2) po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego przeglądu tej polityki. Dyrektywa w 
sprawie emisji przemysłowych weszła w życie w dniu 6 stycznia 2011 r. i wymagała 
transpozycji przez państwa członkowskie do dnia 7 stycznia 2013 r. Instalacje objęte zakresem 
stosowania tej dyrektywy muszą działać zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu (art. 
4 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych), w szczególności na podstawie art. 11, 14 i 15 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Pozwolenie zawiera dopuszczalne wielkości 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz zawiera odpowiednie wymogi 
dotyczące monitorowania emisji. Wyniki monitorowania emisji są podawane do wiadomości 
publicznej. W związku z tym istnieje wyraźny obowiązek instalowania przez zakłady objęte 
dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych odpowiednich systemów pomiarowych w celu 
zapewnienia zgodności i informowania opinii publicznej.

Instalacje objęte dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych muszą stosować najlepsze 
dostępne techniki (BAT), zapewniać zgodność z dopuszczalnymi wartościami emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz wdrażać środki ochrony gleby i wód gruntowych 
określone w pozwoleniu lub ogólnych wiążących przepisach.

Jeżeli Komisja przyjmie konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do danej działalności 
przemysłowej objętej zakresem dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (art. 13 ust. 5 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych), właściwe organy muszą w terminie czterech lat 
ponownie rozpatrzyć warunki pozwolenia oraz zapewnić zgodność odpowiednich istniejących 
instalacji objętych dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych z zaktualizowanym 
pozwoleniem (art. 21 ust. 3 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych). Konkluzje dotyczące 
BAT mają natychmiast zastosowanie do odpowiednich nowych instalacji objętych dyrektywą 
w sprawie emisji przemysłowych. W konkluzjach dotyczących BAT określa się powiązane z 
BAT poziomy emisji, wymogi dotyczące monitorowania oraz poziomy efektywności 
środowiskowej. Ponieważ konkluzje dotyczące BAT stanowią punkt odniesienia przy ustalaniu 
warunków pozwolenia (art. 14 ust. 3 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych), powiązane 
z BAT poziomy emisji należy przekształcić w dopuszczalne wartości emisji określane w 
pozwoleniach dla instalacji objętych dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (art. 15 ust. 
3 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych) obok wymogów dotyczących monitorowania 
powiązanego z BAT (art. 16 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych). Przy aktualizacji 
warunków pozwolenia właściwe organy muszą uwzględnić poziomy efektywności 
środowiskowej powiązane z BAT.

Przyjęte dotychczas konkluzje dotyczące BAT są dostępne na stronie: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Hiszpania dokonała transpozycji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych w drodze: 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, Official publication: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); numer: 140/2013; data 
publikacji: 2013-06-12; strony: 44257-44288 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

2 Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i 
ich kontroli, Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26–40.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación, Official publication: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); numer: 251/2013; 
data publikacji: 2013-10-19; strony: 85173-85276 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, Official publication: 
Boletín Oficial del Estado (B.O.E); numer: 316/2016; data publikacji: 2016-12-31; strony: 
91806-91842 Bezpośredni dostęp do tekstu: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
W art. 24 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych określono zasady dotyczące dostępu do 
informacji i udziału społeczeństwa. Jeżeli zakłady wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie 
emisji przemysłowych, zainteresowana społeczność, w tym organizacje pozarządowe, do 
których być może należy składający petycję w omawianej sprawie, muszą mieć możliwość 
wczesnego i skutecznego wyrażenia opinii i uwag w ramach procedury dotyczącej udzielenia 
lub aktualizacji pozwolenia przewidzianego w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych, 
np. po przyjęciu konkluzji dotyczących BAT lub gdy instalacja objęta dyrektywą w sprawie 
emisji przemysłowych planuje wprowadzić znaczącą zmianę. Szczegółowe zasady udziału 
społeczeństwa są określone w załączniku IV do dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych; 
zasady te mają zapewnić rzeczywisty udział, np. terminowe przekazywanie informacji, 
rzeczywistą możliwość wyrażenia uwag, obowiązek uwzględniania przez właściwe organy 
wyników konsultacji itp.

Jeżeli członek zainteresowanej społeczności uważa, że naruszono jej prawo do udziału (np. nie 
przeprowadzono konsultacji), społeczność ta ma prawo odwołać się do sądu lub innego 
niezależnego i bezstronnego organu ustanowionego przez prawo krajowe i zakwestionować 
materialną lub proceduralną legalność np. pozwolenia wydanego zakładowi na podstawie 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (art. 25 dyrektywy). 

Odpowiedzialność za właściwe wdrożenie prawa UE spoczywa przede wszystkim na 
państwach członkowskich. W związku z tym Komisja zachęca składającego petycję do dalszej 
współpracy z właściwymi organami, w szczególności z hiszpańskim ministerstwem ds. 
transformacji ekologicznej oraz Conselleria de Agricultura, Desarrollo Climática y Transcición 
Ecológica (Generalitat Valenciana). Składający petycję może na przykład zwrócić się o 
przekazanie sprawozdań z kontroli lub o przeprowadzenie nowej kontroli w odniesieniu do 
przedmiotowych zakładów.

2. Unijne ramy prawne dotyczące jakości powietrza

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem dotyczącym jakości powietrza za rok 20173 przedłożonym 
przez władze Hiszpanii strefa jakości powietrza ES1015, w której znajduje się obiekt 
przemysłowy „El Serallo”, nie przekroczyła żadnej z wartości dopuszczalnych lub docelowych 
w 2017 r. Stacja monitorowania „ES14445A” znajdująca się w pobliżu lokalizacji zakładów 
przemysłowych odnotowuje stężenia następujących substancji zanieczyszczających w 
otaczającym powietrzu : dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3). W 
załączniku III do dyrektywy 2008/50/WE4 dotyczącym lokalizacji punktów pomiarowych w 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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skali makro stwierdza się, że punkty pomiarowe mające na celu ochronę zdrowia ludzi są 
rozmieszczone tak, aby dostarczać dane dotyczące:

– obszarów w obrębie stref i aglomeracji, gdzie występuje najwyższe stężenie, na którego 
bezpośrednie lub pośrednie działanie ludzie mogą być narażeni przez wystarczająco 
długi okres w stosunku do okresu uśredniania wartości dopuszczalnej(-ych),

– poziomów stężenia na innych obszarach w obrębie stref i aglomeracji, 
reprezentatywnych dla stopnia narażenia ogółu ludności.

Odpowiedzialność za właściwe wdrożenie prawa UE, w tym za właściwą lokalizację punktów 
pomiarowych, spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. W związku z tym 
Komisja znów zachęca składającego petycję do dalszej współpracy z właściwymi organami.

3. Ramy prawne UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Z informacji przekazanych przez składającego petycję nie wynika jasno, czy zostały naruszone 
obowiązki wynikające z dyrektywy 2011/92/UE (dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ)5). Działania (roboty dotyczące rozbudowy terenu przemysłowego) 
opisane w petycji wchodzą w zakres załącznika II do dyrektywy, a w przypadku tych projektów 
państwa członkowskie muszą ustalić – na podstawie oceny poszczególnych przypadków lub 
też według ustanowionych progów bądź kryteriów – czy dane przedsięwzięcie winno podlegać 
ocenie z powodu jego przewidywanych znaczących skutków dla środowiska przy 
uwzględnieniu odpowiednich kryteriów wyboru wyszczególnionych w załączniku III do 
dyrektywy. W razie uznania przez państwo członkowskie, że przedsięwzięcie będzie mieć 
znaczące skutki dla środowiska, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. 
Należy zauważyć, że załącznik III do dyrektywy OOŚ nie określa wartości progowych, jak 
twierdzi składający petycję, ale kryteria, które mają być stosowane przez właściwe organy 
państw członkowskich w celu ustalenia wszelkich możliwych znaczących skutków 
proponowanych działań.

4. Unijne ramy prawne w zakresie ochrony przyrody

Obszar Natura 2000 ES0000211 „Desboardura del riu Mélars” został wyznaczony jako 
specjalny obszar ochrony (SOO) na mocy dyrektywy siedliskowej6 i obejmuje obszary 
specjalnej ochrony (OSO) wyznaczone na mocy dyrektywy ptasiej7. W dyrektywie 
siedliskowej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia ochrony obszarów Natura 
2000 oraz do ustanowienia i wdrożenia niezbędnych środków ochronnych służących 
osiągnięciu celów ochrony tych obszarów. Do właściwych władz hiszpańskich należy 
dopilnowanie, aby działalność prowadzona na obszarach Natura 2000 lub wokół nich była 
zgodna z tymi przepisami.

Państwa członkowskie mają pewną swobodę w zakresie wprowadzanych środków, pod 

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla 
EOG), Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1–21.
6 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010).
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warunkiem że odpowiadają one wymaganiom ekologicznym typów siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy oraz występujących na tych obszarach gatunków 
wymienionych w załączniku II, a w konsekwencji przyczyniają się do osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony tych chronionych siedlisk i gatunków na poziomie krajowym lub 
biogeograficznym. 

Wniosek

Komisja nie posiada dowodów na to, że w przedmiotowym obszarze zostały naruszone 
zobowiązania wynikające z prawodawstwa UE, i zwraca się do składającego petycję o 
nawiązanie współpracy z właściwym organem regionalnym:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transnición Ecológica 
(Generalitat Valenciana), Calle de la Democracia, nr 77, 46018, Walencja

e-mail: e_prtr_cv@gva.es

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

Komisja odnosi się do powyższej kompleksowej odpowiedzi w tej sprawie, przesłanej do 
Komisji Petycji w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

1. Unijne ramy prawne dotyczące jakości powietrza 

Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji w 
zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę problemy, jakie powoduje ono w dziedzinie 
zdrowia publicznego. 

Jednym z filarów walki z zanieczyszczeniem powietrza są dyrektywy w sprawie jakości 
powietrza8, które koncentrują się na czterech kluczowych celach: (i) ustalenie wspólnych metod 
i kryteriów oceny jakości powietrza we wszystkich państwach członkowskich oraz 
zobowiązanie państw członkowskich do stworzenia punktów pobierania próbek i 
monitorowania sieci do pomiaru i oceny jakości powietrza; (ii) ustanowienie norm jakości 
powietrza, które mają być osiągnięte przez wszystkie państwa członkowskie w odniesieniu do 
13 czynników zanieczyszczenia powietrza; (iii) zobowiązanie państw członkowskich do 
przygotowania i wdrożenia planów ochrony powietrza i środków mających na celu 
maksymalnie skrócenie okresów przekroczenia oraz (iv) zobowiązanie państw członkowskich 
do dostarczania informacji na temat jakości powietrza, w tym sprawozdawczości w zakresie 
aktualnych pomiarów jakości powietrza oraz wyników rocznych ocen jakości powietrza. 

Komisja uważnie monitoruje wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza9, a w przypadku 
uporczywego naruszania norm w zakresie jakości powietrza podejmuje działania następcze – 
w tym za pomocą postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko państwom członkowskim, których to dotyczy. Takie działania podjęto w przypadku 
Hiszpanii w związku z przekroczeniem wyznaczonych wartości stężenia odpowiednio cząstek 

8 Dyrektywa 2008/50/WE oraz dyrektywa 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 3–16.
9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm

mailto:e_prtr_cv@gva.es
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
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stałych i dwutlenku azotu10 w celu zapewnienia, by zostały wprowadzone odpowiednie środki 
w celu osiągnięcia zgodności.

Jedna z dwóch dyrektyw w sprawie jakości powietrza, a mianowicie dyrektywa 2008/50/WE 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy11, ustanawia w załączniku XI i 
załączniku XIV dopuszczalne wartości ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego w 
odniesieniu do następujących substancji zanieczyszczających: dwutlenku siarki (SO2), 
dwutlenku azotu (NO2), benzenu, tlenku węgla, ołowiu i cząstek stałych PM10 i PM2.5. 

Z ostatniego sprawozdania dotyczącego jakości powietrza za rok 201812 przedłożonego przez 
władze Hiszpanii wynika, że w 2018 r. w strefie jakości powietrza ES1015, w której znajduje 
się obiekt przemysłowy „El Serallo”, nie została przekroczona żadna z dopuszczalnych 
wartości określonych w dyrektywie 2008/50/WE. Jak stwierdzono w poprzedniej odpowiedzi 
Komisji, wartości te nie zostały przekroczone również w 2017 r. 

Jeżeli chodzi o wartości zalecane przez WHO, z danych oficjalnie zgłoszonych przez władze 
hiszpańskie w latach 2017 i 2018 wynika, że w strefie jakości powietrza ES1015 nie zostały 
przekroczone roczne wartości stężenia PM10 zalecane w wytycznych dotyczących jakości 
powietrza. Należy jednak zauważyć, że w odniesieniu do sąsiedniej strefy ES1003 zarówno w 
roku 2017, jak i 2018 zgłoszono wartości stężeń powyżej wartości dotyczących jakości 
powietrza zalecanych przez WHO, ale w żadnym z przypadków nie były to wartości 
przekraczające wartości dopuszczalne w UE. W obu strefach w latach 2017 i 2018 zostały 
przekroczone wartości stężenia rocznego PM2.5, określone w wytycznych jakości powietrza 
WHO. 

O ile jednak Komisja zachęca państwa członkowskie do przestrzegania wartości zalecanych w 
wytycznych jakości powietrza WHO, nie są one zapisane jako wartości dopuszczalne w 
prawodawstwie UE jako takim.

W załączniku VII dyrektywy 2008/50/WE określono również wartości docelowe i 
długoterminowe cele w odniesieniu do ozonu. Choć w 2017 r. w strefie jakości powietrza 
ES1015 ani wartości docelowe, ani długoterminowe cele w odniesieniu do ozonu nie zostały 
przekroczone, to w 2018 r. zostały przekroczone zarówno długoterminowe cele, jak i wartości 
docelowe w odniesieniu do ozonu. Wartości te zostały przekroczone również w sąsiedniej 
strefie jakości powietrza ES1003, zarówno w roku 2017, jak i 2018.

Jeśli chodzi o monitorowanie, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia odpowiedniego monitorowania, oceny i sprawozdawczości w zakresie jakości 
powietrza na całym swoim terytorium. Obie strefy jakości powietrza spełniają wymóg 
dotyczący minimalnej liczby punktów pomiarowych do pomiarów stałych, określonej w 
załącznikach do dyrektywy.

W odniesieniu do zgłoszonych przekroczeń dotyczących ozonu Komisja zauważa, co 
następuje:

10 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_en.htm 
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_en.htm
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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i. Dyrektywa 2008/50/WE wymaga przyjęcia planów działania w zakresie ozonu, jeżeli 
są one odpowiednie do osiągnięcia wartości docelowych ozonu; plany te mogą zostać 
zastąpione środkami, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów;

ii. Komisja konsekwentnie dąży do ograniczenia stężeń ozonu w całej UE, w 
szczególności poprzez ograniczenie emisji prekursorów ozonu (np. za pośrednictwem 
trwających postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczących NO2 lub poprzez wdrożenie od 2020 r. krajowych 
zobowiązań w zakresie redukcji dotyczących pięciu substancji zanieczyszczających, 
odpowiedzialnych między innymi za zanieczyszczenie ozonem w warstwie 
przyziemnej, jak określono w dyrektywie (UE) 2016/228413).

Oprócz tego Komisja stale analizuje różne sposoby rozwiązania problemu nadmiernego 
stężenia ozonu, w tym poprzez przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska14 i dialog 
dwustronny z zainteresowanymi państwami członkowskimi15. 

2. Ramy prawne UE w zakresie emisji przemysłowych

Komisja przypomina, że dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych16 jest 
głównym instrumentem UE regulującym emisje zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. 
Instalacje objęte zakresem stosowania tej dyrektywy muszą działać zgodnie z warunkami 
określonymi w pozwoleniu. Pozwolenie takie zawiera dopuszczalne wielkości emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz zawiera odpowiednie wymogi dotyczące 
monitorowania emisji. Wyniki monitorowania emisji są podawane do wiadomości publicznej. 
W art. 24 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych określono przepisy dotyczące dostępu 
do informacji i udziału społeczeństwa, a w art. 25 ujęto przepisy dotyczące dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. 

Zgodnie z art. 24 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych zainteresowana społeczność, w 
tym organizacje pozarządowe (NGO), do których być może należy składający petycję w 
omawianej sprawie, muszą mieć możliwość wczesnego i skutecznego wyrażenia opinii i uwag 
w ramach procedury dotyczącej udzielenia lub aktualizacji pozwolenia przewidzianego w 
dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy Komisja 
przyjmuje konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik lub w przypadku gdy instalacja 
objęta dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych planuje wprowadzić znaczącą zmianę. 
Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia rzeczywistego udziału społeczeństwa są określone 
w załączniku IV do dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, np. terminowe przekazywanie 
informacji, rzeczywista możliwość wyrażenia uwag i obowiązek uwzględniania przez właściwe 
organy wyników konsultacji. 

Zgodnie z art. 25 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, jeżeli członek zainteresowanej 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji 
krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz 
uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1–31.
14 Zob. sprawozdanie na temat sytuacji w Hiszpanii w 2017 r.: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-
reports-archive/report_es_en.pdf (also available in Spanish).
15 Zob. dialog w sprawie czystego powietrza z Hiszpanią w dniach 8–9 października 2018 r.
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), tekst mający znaczenie dla EOG, 
Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17–119.

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
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społeczności uważa, że naruszono jej prawo do udziału (np. nie przeprowadzono konsultacji), 
taka osoba ma prawo odwołać się do sądu lub innego niezależnego i bezstronnego organu 
ustanowionego przez prawo krajowe i zakwestionować materialną lub proceduralną zgodność 
decyzji, działań lub zaniechań objętych art. 24 (np. pozwolenia wydanego zakładowi na 
podstawie dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych). 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych interes wszelkich 
organizacji pozarządowych promujących ochronę środowiska i spełniających wszelkie wymogi 
prawa krajowego dotyczący uzyskania dostępu do takiej procedury odwoławczej uznaje się za 
wystarczający, a takie organizacje uważa się również za mające prawa, które mogą zostać 
naruszone.

Wniosek

Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie unijnego prawa ochrony środowiska spoczywa 
przede wszystkim na państwach członkowskich. Zgodnie ze stanowiskiem politycznym 
wyrażonym w komunikacie „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu”17 
Komisja – jako strażniczka Traktatów – nadaje priorytet swoim działaniom w zakresie 
egzekwowania prawa w tych sprawach strukturalnych, w których nieustannie dochodzi do 
łamania unijnego prawa w danym państwie członkowskim. 

Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę dostępne informacje, Komisja nie dysponuje dowodami 
na systemowe naruszanie przez władze hiszpańskie dyrektyw w sprawie jakości powietrza ani 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. 

W związku z tym Komisja zachęca składającego petycję do zgłoszenia omawianych zastrzeżeń 
właściwym organom, w szczególności hiszpańskiemu ministerstwu ds. transformacji 
ekologicznej oraz Conselleria de Agricultura, Desarrollo Climática y Transcición Ecológica 
(Generalitat Valenciana). 

Ponadto składającemu petycję przypomina się również o przysługującym mu prawie do 
odwołania się do sądu lub niezależnego i bezstronnego organu ustanowionego przez prawo 
krajowe i zakwestionowania materialnej lub proceduralnej zgodności decyzji, działań lub 
zaniechań objętych art. 24 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. 

Komisja nadal ściśle monitoruje prawidłowe wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza 
i emisji przemysłowych. Podejmuje ona działania w związku z systemowymi naruszeniami 
norm jakości powietrza, korzystając z różnych środków, w tym za pośrednictwem dialogów na 
temat czystego powietrza (w przypadku Hiszpanii taki dialog na temat czystego powietrza 
odbył się w październiku 2018 r.) i, w stosownych przypadkach, postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W sprawie Hiszpanii toczą się obecnie 
dwa postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku 
z przekroczeniem norm jakości powietrza.

17 Komunikat Komisji z dnia 13 grudnia 2016 r. pt. „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu” 
(2017/C 18/02).



CM\1225132PL.docx 9/11 PE640.671v04-00

PL

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 18 stycznia 2021 r.

Petycja

Składający petycję wyraża zaniepokojenie jakością powietrza na obszarach mieszkalnych Grau 
de Castelló i Almassora; znajdują się one w bliskim sąsiedztwie obszaru przemysłowego 
Serrallo, gdzie znajduje się szereg przedsiębiorstw petrochemicznych i energetycznych, które 
uznaje się za jeden z trzech najważniejszych węzłów petrochemicznych na Morzu 
Śródziemnym. 

Składający petycję powtarza, że wielokrotnie kontaktował się z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, ale nie doprowadziło to do zdecydowanych działań ze strony tych władz. 
Składający petycję zwraca się o przeprowadzenie badania jakości powietrza na tym obszarze 
przez niezależny organ oraz o zainstalowanie stałej stacji monitorowania w gminie Grau de 
Castello lub na obszarze mieszkalnym Almassora. Składający petycję informuje, że w 2019 r. 
władze lokalne utworzyły mobilną stację monitorowania w każdym z tych obiektów. W 
rezultacie działają one od zaledwie kilku miesięcy. Składający petycję zwraca również uwagę 
na niedociągnięcia w przepisach dotyczących jakości powietrza atmosferycznego, zgodnie z 
którymi wymogi w zakresie monitorowania nie obejmują, poza benzenem, innych 
węglowodorów aromatycznych, takich jak toluen i ksylen.

Uwagi Komisji

Unijne ramy prawne dotyczące jakości powietrza 

Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy18, 
ustanawia wartości dopuszczalne lub wartości docelowe w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
w odniesieniu do następujących substancji zanieczyszczających: dwutlenku siarki (SO2), 
dwutlenku azotu (NO2), benzenu, tlenku węgla, ołowiu, cząstek stałych (PM10 i PM2.5) i ozonu. 
W załączniku I do dyrektywy 2004/107/WE19 w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu określono 
wartości docelowe, których nie można przekraczać od dnia 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z najnowszym sprawozdaniem przedłożonym przez władze hiszpańskie za 2019 r. w 
strefie jakości powietrza ES1015, w której znajduje się teren przemysłowy „El Serrallo”, żadna 
z wartości dopuszczalnych ani wartości docelowych określonych w dyrektywach w sprawie 
jakości powietrza nie została przekroczona. Stacja monitorowania „ES14445A”, znajdująca się 
w pobliżu zakładów przemysłowych, odnotowuje w 2019 r. stężenia (wyższe niż w latach 
poprzednich) następujących substancji zanieczyszczających w otaczającym powietrzu: NO2, 
PM10 i PM2.5, ozonu i benzenu. Od 2019 r. stacja ta mierzy również poziomy stężenia toluenu 
i ksylenu, ale nie są one oficjalnie zgłaszane Komisji. Jak słusznie wskazano, dyrektywa 
2008/50/WE nie zawiera wymogu dotyczącego tych zanieczyszczeń. 

W odniesieniu do danych dotyczących jakości powietrza za 2020 r. dane te udostępnia się 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1–44.
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 
rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu, Dz.U. L 023 z 
26.1.2005, s. 3.
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Komisji za pełny rok kalendarzowy nie później niż 9 miesięcy po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego, tj. do września 2021 r. Takie roczne sprawozdania dotyczące danych i 
metadanych dotyczących jakości powietrza muszą być zgodne z zasadami określonymi w 
decyzji wykonawczej 2011/850/UE20.

Zgodnie z danymi oficjalnie przekazanymi przez władze hiszpańskie za 2019 r. strefa jakości 
powietrza ES1015 jest klasyfikowana poniżej niższego progu oszacowania ustanowionego dla 
benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
W takim przypadku do oceny poziomów dokładności można wykorzystać wyłącznie techniki 
modelowania lub obiektywnego szacowania.

Jeżeli chodzi o rozmieszczenie stacji monitorowania, główna odpowiedzialność za prawidłowe 
wdrożenie prawa UE, w tym za prawidłową lokalizację punktów pomiarowych, spoczywa na 
państwach członkowskich i wyznaczonych przez nie właściwych organach. Komisja nie 
posiada dowodów na to, że organy krajowe systematycznie lub poważnie uchybiały swoim 
zobowiązaniom w tej dziedzinie, wynikającym z dyrektyw w sprawie jakości powietrza. W 
związku z tym Komisja zachęca składającego petycję do dalszego badania tej sprawy z 
właściwymi organami.

Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza jest jednym z głównych priorytetów 
Komisji w zakresie ochrony środowiska z uwagi na problemy, jakie zanieczyszczenie to 
powoduje w dziedzinie zdrowia publicznego. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i jego 
ambitnym celem zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń dla środowiska wolnego od toksyn 
Komisja podjęła następujące decyzje w ramach przeglądu obowiązującego prawodawstwa 
dotyczącego jakości powietrza21. Komisja zaproponuje wzmocnienie przepisów dotyczących 
monitorowania i modelowania jakości powietrza oraz planów jego ochrony, aby pomóc 
władzom lokalnym osiągnąć lepszy stan powietrza. Ponadto Komisja zaproponuje w 
szczególności przegląd norm jakości powietrza w celu dalszego dostosowania ich do zaleceń 
Światowej Organizacji Zdrowia. W ramach tego przeglądu w trzecim kwartale 2021 r.22 odbędą 
się konsultacje społeczne, do udziału w których zaprasza się składającego petycję. 

Obecnie trwają przygotowania do planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń 
powietrza, wody i gleby w celu rozwiązania tych powiązanych ze sobą kwestii. Plan działania 
ma zostać przyjęty w 2021 r. Zaprasza się składającego petycję również do wyrażenia opinii w 
ramach trwających konsultacji publicznych na temat tego planu działania23.

Komisja dokona także przeglądu środków UE mających na celu rozwiązanie problemu 
zanieczyszczenia powodowanego przez duże instalacje przemysłowe.

Podsumowanie

20 2011/850/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady stosowania 
dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej 
wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (notyfikowana jako dokument 
nr C(2011) 9068), Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 86–106.
21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
22 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation
23https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-
Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
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Odpowiedzialność za właściwe wdrożenie prawa UE, w tym za właściwą lokalizację punktów 
pomiarowych, spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. W związku z tym 
Komisja jest zdania, że odpowiedzialność za sprawdzanie konkretnych przypadków 
niezgodności, w tym w zakresie zgodności z systemem monitorowania ustanowionym w 
dyrektywach w sprawie jakości powietrza, spoczywa w pierwszej kolejności na krajowych 
organach administracyjnych lub sądowych odpowiedzialnych za wdrożenie prawa UE oraz że 
organy te dysponują odpowiednimi środkami, aby rozwiązać problem, jeśli okaże się, że obawy 
są uzasadnione. 

Komisja nadal ściśle monitoruje wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza i pracuje nad 
ich przeglądem zapowiedzianym w Europejskim Zielonym Ładzie.


