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GLOSARIUSZ I WYKAZ SKRÓTÓW
Amoniak (NH3)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu.

BAT

„Najlepsze dostępne techniki” oznaczają najbardziej
efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod
prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe
wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy
ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych
warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie
powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie
emisji i oddziaływania na środowisko jako całość.

Benzo(a)piren (BaP)

Benzo(a)piren to gaz emitowany w wyniku niepełnego
spalania paliw kopalnych i biopaliw. Jego głównymi
źródłami są ogrzewanie domowe (w szczególności spalanie
drewna i węgla), wytwarzanie energii elektrycznej
w elektrowniach, spalanie odpadów, produkcja koksu
i produkcja stali.

DALY

Lata życia skorygowane niepełnosprawnością.

Dwutlenek azotu (NO2)

Toksyczny czerwono-brązowy gaz z grupy tlenków azotu
(NOX).

Dwutlenek siarki (SO2)

Toksyczny bezbarwny gaz z grupy tlenków siarki (SOX).

Dwutlenek węgla (CO2)

CO2 to bezbarwny gaz, który jest najistotniejszym gazem
cieplarnianym w atmosferze ziemskiej. Jest w większości
uwalniany do atmosfery w wyniku spalania paliw
kopalnych.

Dyrektywa w sprawie emisji
przemysłowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334
z 17.12.2010, s. 17) (wersja przekształcona).

Dyrektywa w sprawie jakości
powietrza

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).

Dyrektywa w sprawie krajowych
poziomów emisji

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 (Dz.U. L 344
z 17.12.2016, s. 1).

EEA

Europejska Agencja Środowiska

Lotne związki organiczne (LZO)

Organiczne związki chemiczne, które łatwo się ulatniają.

Niemetanowe lotne związki
organiczne (NMLZO)

NMLZO to oznaczenie obejmujące wiele różnych związków
chemicznych, takich jak benzen, etanol, formaldehyd,
cykloheksan lub aceton.
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Ocena adekwatności

Wszechstronna ocena polityki mająca na celu stwierdzenie,
czy ramy regulacyjne dla danego sektora polityki są
„odpowiednie dla danego celu”.

Ozon (ozon w warstwie przyziemnej,
O3)

Bezbarwny gaz o ostrym zapachu, który nie jest
bezpośrednio emitowany do atmosfery, ale jest
wytwarzany w drodze reakcji chemicznej z udziałem
zanieczyszczeń w obecności światła słonecznego.

Przedwczesne zgony

Zgony występujące przed osiągnięciem przez osobę
standardowego średniego trwania życia dla kraju i płci.

Pył zawieszony (PM)

Cząstki stałe i ciekłe zawieszone w powietrzu. W zależności
od wielkości cząstek PM klasyfikuje się jako pył
gruboziarnisty (PM10) i pył drobny (PM2,5).

Sadza

Sadza jest składnikiem PM2,5 powstającym w wyniku
niepełnego spalania paliwa, a jej głównymi źródłami są
transport i ogrzewanie domowe.

Sprężony gaz ziemny (CNG)

CNG to gaz ziemny magazynowany pod wysokim
ciśnieniem, który może być używany zamiast benzyny,
propanu czy oleju napędowego.

Strefa niskiej emisji (LEZ)

Zdefiniowany obszar, do którego dostęp jest dla niektórych
zanieczyszczających pojazdów ograniczony lub utrudniony,
co ma na celu poprawę jakości powietrza.

TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Warunki rozpraszania

Warunki rozpraszania określają zdolność atmosfery do
rozcieńczania zanieczyszczeń powietrza.

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia

µg/m3

Mikrogramy na metr sześcienny (jednostka miary stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu).
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STRESZCZENIE
Zanieczyszczenie powietrza stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia
w Unii Europejskiej
I.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza stanowi

największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Unii Europejskiej (UE). Każdego roku
skutkuje w UE około 400 000 przedwczesnych zgonów oraz setkami miliardów euro
w postaci kosztów zewnętrznych związanych ze zdrowiem. Szczególnie narażone są osoby na
obszarach miejskich. Za większość z tych przedwczesnych zgonów odpowiadają następujące
zanieczyszczenia: pył zawieszony, dwutlenek azotu i ozon w warstwie przyziemnej.
II.

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza z 2008 r. stanowi podstawę unijnej polityki

czystego powietrza, gdyż ustanawia normy jakości powietrza w zakresie stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy. W ostatnich dziesięcioleciach strategie
polityczne UE przyczyniły się do ograniczenia emisji, jednak jakość powietrza nie poprawiała
się w tym samym tempie, a konsekwencje tego dla zdrowia publicznego są nadal poważne.
Zakres kontroli przeprowadzonej przez Trybunał:
III. W ramach kontroli Trybunał ocenił, czy działania UE mające na celu ochronę zdrowia
ludzkiego przed zanieczyszczeniem powietrza były skuteczne. W tym celu Trybunał zbadał: (i)
czy dyrektywa w sprawie jakości powietrza była dobrze zaprojektowana, aby uwzględnić
wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie; (ii) czy państwa członkowskie skutecznie
wdrażały tę dyrektywę; (iii) czy Komisja monitorowała i egzekwowała wdrażanie dyrektywy;
(iv) czy jakość powietrza była odpowiednio odzwierciedlona w innych strategiach
politycznych UE i odpowiednio wspierana ze środków finansowych UE; oraz (v) czy
społeczeństwo było dobrze informowane o kwestiach dotyczących jakości powietrza.
IV. Trybunał stwierdził, że działania UE mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed
zanieczyszczeniem powietrza nie przyniosły oczekiwanych skutków. Istotne koszty społeczne
i ekonomiczne nie zostały jeszcze odzwierciedlone w odpowiednich działaniach w całej UE.
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a) Unijne normy jakości powietrza zostały ustanowione prawie dwadzieścia lat temu,
a niektóre z nich są o wiele mnie rygorystyczne niż wytyczne WHO oraz poziom
sugerowany przez najnowsze badania naukowe dotyczące wpływu na zdrowie ludzi.
b) Wprawdzie jakość powietrza poprawia się, jednak większość państw członkowskich
nadal nie przestrzega unijnych norm jakości powietrza i nie podejmowała dość
skutecznych działań, aby wystarczająco poprawić jakość powietrza. Zanieczyszczenie
powietrza może być niedoszacowane, gdyż może nie być monitorowane
w odpowiednich miejscach. Plany ochrony powietrza – kluczowy wymóg dyrektywy
w sprawie jakości powietrza – często nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.
c)

Komisja napotyka ograniczenia w monitorowaniu wyników państw członkowskich.
Późniejsze działania Komisji z zakresu egzekwowania nie mogły doprowadzić do
przestrzegania przez państwa członkowskie dopuszczalnych wartości w zakresie
jakości powietrza ustanowionych w dyrektywie w sprawie jakości powietrza.
Pomimo wszczynania przez Komisję postępowań względem wielu państw
członkowskich i uzyskiwania korzystnych orzeczeń państwa członkowskie nadal
często naruszają dopuszczalne wartości w zakresie jakości powietrza.

d) Wiele strategii politycznych UE ma wpływ na jakość powietrza , ale, biorąc pod
uwagę istotne koszty społeczne i ekonomiczne, Trybunał uważa, że w niektórych
z tych strategii nie uwzględniono jeszcze w wystarczającym stopniu znaczenia
poprawy jakości powietrza. Klimat i energia, transport, przemysł oraz rolnictwo są
strategiami politycznymi UE, które mają bezpośredni wpływ na jakość powietrza,
a dokonywane w ramach ich realizacji wybory mogą wpływać niekorzystnie na
czyste powietrze. Trybunał zauważył, że bezpośrednie finansowanie unijne
przeznaczone na jakość powietrza może zapewniać użyteczne wsparcie, jednak
finansowane projekty nie zawsze były dobrze ukierunkowane. Trybunał odnotował
także pewne udane projekty – w szczególności niektóre projekty wspierane
w ramach programu LIFE.
e) Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia powietrza, który
stanowi pilną kwestię zdrowia publicznego, odgrywają społeczna świadomość
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i informacje. W ostatnim czasie obywatele bardziej angażowali się w sprawy
związane z jakością powietrza i występowali do sądów krajowych, które w kilku
państwach członkowskich wydały orzeczenia popierające prawo do czystego
powietrza. Trybunał zauważył jednak, że dyrektywa w sprawie jakości powietrza
chroni prawa obywateli do dostępu do sprawiedliwości mniej jednoznacznie niż
niektóre spośród innych dyrektyw środowiskowych. Informacje na temat jakości
powietrza udostępniane obywatelom były czasami niejasne.
Zalecenia Trybunału:
V. Sprawozdanie Trybunału zawiera zalecenia skierowane do Komisji, mające na celu
poprawę jakości powietrza. Zalecenia Trybunału obejmują skuteczniejsze działania, jakie
powinna podjąć Komisja; aktualizację dyrektywy w sprawie jakości powietrza; nadanie
priorytetu polityce w zakresie jakości powietrza i uwzględnienie jej w innych strategiach
politycznych UE; oraz poprawę świadomości społecznej i informacji.
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WSTĘP
Dlaczego zanieczyszczenie powietrza ma znaczenie
1. Do zanieczyszczenia powietrza dochodzi wówczas, gdy gazy, cząstki pyłu i dym są
uwalniane do atmosfery, na skutek czego staje się ona szkodliwa dla ludzi, infrastruktury
i środowiska. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje zanieczyszczenie powietrza za
największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie 1. W UE zanieczyszczenie
powietrza powoduje średnio ponad 1 000 przedwczesnych zgonów każdego dnia, co ponad
dziesięciokrotnie przewyższa liczbę osób ginących w wypadkach drogowych 2. Na rys. 1
pokazano, że liczba utraconych lat zdrowego życia w niektórych państwach członkowskich
UE jest zbliżona do analogicznej liczby w krajach często kojarzonych ze słabą jakością
powietrza, takich jak Chiny i Indie. W 2013 r. Komisja UE oszacowała, że łączne koszty
zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza związane ze zdrowiem wynoszą od 330 do 940 mld
euro rocznie 3.

1

WHO, „Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”
(Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – globalna ocena narażenia i obciążeń
zdrowotnych), 2016 r., s. 15 i EEA „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza
w Europie – sprawozdanie z 2017 r.), 2017, s. 12.

2

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r.

3

SWD(2013) 532 final z dnia 18.12.2013 r. „Streszczenie oceny skutków”, s. 2.
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Rys. 1 – Liczba utraconych lat zdrowego życia na skutek zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego na stu mieszkańców
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Źródło: WHO, “Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to
ambient air pollution” (Zdrowie publiczne i środowisko. Lata życia skorygowane niepełnosprawnością
(DALY) w związku z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego), 2012.

Najbardziej narażone są osoby mieszkające w miastach
2. Według EEA w 2015 r. około jednej czwartej Europejczyków mieszkających na obszarach
miejskich było narażonych na poziomy zanieczyszczeń powietrza przekraczające niektóre
normy jakości powietrza UE, a nawet 96% obywateli Unii mieszkających na obszarach
miejskich było narażonych na poziomy zanieczyszczeń powietrza uznawane przez WHO za
szkodliwe dla zdrowia 4. Zanieczyszczenie powietrza z reguły wpływa na mieszkańców miast
w większym stopniu niż na mieszkańców obszarów wiejskich, gdyż gęstość zaludnienia
4

EEA, „Outdoor air quality in urban areas” (Jakość powietrza zewnętrznego na obszarach
miejskich), 2017 r.
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w miastach oznacza, iż zanieczyszczenia powietrza są uwalniane na większą skalę (np.
z transportu drogowego), a rozpraszanie jest trudniejsze w miastach niż na terenach
wiejskich.

Jakie zanieczyszczenia skracają życie ludzi i w jaki sposób?
3. Za czynniki zanieczyszczenia powietrza najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi WHO
uznaje pył zawieszony (PM), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2) i ozon
w warstwie przyziemnej (O3) (zob. ramka 1)5. Według danych EEA, w 2014 r. pył drobny
(PM2,5) spowodował około 400 000 przedwczesnych zgonów obywateli Unii; NO2
spowodował 75 000 zgonów, a O3 – 13 600 zgonów 6. EEA ostrzega, że zanieczyszczenie
powietrza wywiera wpływ na ludzi na co dzień, i choć najbardziej widocznym jego objawem
są szczytowe poziomy zanieczyszczeń, to większe zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowi
długoterminowe narażenie na niższe dawki 7.

5

Strona internetowa WHO i dokument WHO „Economic cost of the health impact of air pollution
in Europe” (Koszty ekonomiczne wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie), 2015 r., s. 3.

6

EEA wyjaśnia, że danych dotyczących poszczególnych czynników zanieczyszczenia nie można
sumować. Zob. EEA „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie –
sprawozdanie z 2017 r.), 2017 r., s. 56.

7

EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2017 r.), 2017 r., s. 55 i tabela 10.1., oraz EEA, „Cleaner air benefits human health and climate
change” (Czystsze powietrze korzystne dla zdrowia ludzi i zmiany klimatu), 2017 r.
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Ramka 1 – Główne czynniki zanieczyszczenia powietrza
Pył zawieszony (PM) obejmuje cząstki stałe i ciekłe zawieszone w powietrzu. Obejmują one
różnorodne substancje, począwszy od soli morskiej i pyłków po substancje rakotwórcze dla
człowieka, takie jak benzo(a)piren i sadza. Pył zawieszony dzielimy na pył gruboziarnisty (PM10) i pył
drobny (PM2,5) 8, w zależności od jego wielkości. W częściach Europy, w których do ogrzewania
domowego nadal często używa się paliw stałych, emisje zanieczyszczeń powietrza (w szczególności
PM) zwykle wzrastają podczas bardziej srogich zim.
Dwutlenek azotu (NO2) jest toksycznym gazem o czerwono-brązowej barwie. Jest jednym z tlenków
azotu (NOX).
Dwutlenek siarki (SO2) jest toksycznym, bezbarwnym gazem o ostrym zapachu. Jest jednym z tlenków
siarki (SOX).
Ozon w warstwie przyziemnej (O3), zwany też ozonem troposferycznym 9, jest bezbarwnym gazem
wytwarzanym w warstwie znajdującej się w pobliżu gruntu w drodze reakcji chemicznej z udziałem
zanieczyszczeń (takich jak lotne związki organiczne (LZO) i NOX) w obecności światła słonecznego.

4. Według WHO za 80% przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem
powietrza odpowiadają choroby serca i udary. Kolejnymi przyczynami są nowotwory i inne
choroby płuc 10. Na rys. 2 podsumowane zostały najważniejsze skutki zdrowotne czterech
zanieczyszczeń wspomnianych powyżej.

8

PM10 to pył zawieszony o średnicy do 10 µm, a PM2,5 to pył zawieszony o średnicy 2,5 µm lub
mniej.

9

Ozon ten nie przedostaje się do warstwy ozonowej w górnej części atmosfery (ozon
stratosferyczny).

10

EEA, „Air quality in Europe – 2013 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2013 r.), 2013 r., s. 17. Zob. także dokument Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem pt.
„Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths” (Jakość powietrza
zewnętrznego jako wiodąca przyczyna środowiskowa zgonów w wyniku nowotworu), 2013 r.
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jest międzyrządową agencją WHO.
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Rys. 2 – Główne skutki zdrowotne PM, NO2, SO2 i O3
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Źródła: EEA i WHO.

5. W ramce 2 wyjaśniono, jakie czynniki wywierają wpływ na poziomy zanieczyszczenia
powietrza, a na rys. 3 pokazano wartość procentową emisji zanieczyszczeń powietrza
z poszczególnych źródeł w UE.
Ramka 2 – Jakość powietrza nie zależy wyłącznie od emisji zanieczyszczeń
Zależy także od:
• bliskości źródła i wysokości, na której uwalniane są zanieczyszczenia;
• warunków meteorologicznych, w tym wiatru i ciepła;
• przemian chemicznych (reakcji na światło słoneczne, interakcji między zanieczyszczeniami);
• warunków geograficznych (topografii).
Emisje zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim następstwem działalności ludzi (np.
z transportu, elektrowni lub zakładów). Mogą także być skutkiem pożarów lasów, erupcji
wulkanicznych i erozji wietrznej.

14
Rys. 3 – Źródła zanieczyszczenia powietrza w UE 11
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Źródło danych: EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie –
sprawozdanie z 2017 r.), 2017 r., s. 22.

Jakie działania podjęła do tej pory UE?
6. UE zajmuje się kwestią zanieczyszczenia powietrza przez ustanawianie:
a) dopuszczalnych wartości stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychają ludzie,
oraz b) norm dotyczących źródeł emisji zanieczyszczeń.
7. W 1980 r. w dyrektywie 80/779/WE po raz pierwszy ustanowione zostały dopuszczalne
wartości stężenia SO2 w UE. Następnie przyjmowano kolejne dyrektywy dotyczące dalszych
czynników zanieczyszczenia powietrza i aktualizujące ich dopuszczalne wartości 12.
W dyrektywie w sprawie jakości powietrza 13 z 2008 r. ustanowiono normy jakości powietrza
(w tym dopuszczalne wartości) w zakresie stężenia zanieczyszczeń powietrza o największych

11

Emisje zanieczyszczeń powietrza wyznacza się pod względem NOX i SOX, natomiast do pomiaru
stężenia zanieczyszczeń powietrza uwzględnia się najbardziej szkodliwe z tych tlenków – NO2
i SO2.

12

Np. dyrektywy 82/884/EWG, 85/203/EWG, 92/72/EWG, 96/62/WE (dyrektywa ramowa),
1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE i 2004/107/WE.

13

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).
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skutkach zdrowotnych (zob. pkt 18). Celem dyrektywy jest poprawa zdrowia obywateli dzięki
lepszej jakości powietrza, którym oddychają ludzie.
8. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza nakazuje państwom członkowskim wyznaczenie
na swoim terytorium stref jakości powietrza. Państwa członkowskie przeprowadzają
wstępne oceny jakości powietrza w każdej strefie i tworzą sieci stałych stacji pomiarowych
na zanieczyszczonych obszarach. Dyrektywa obejmuje kryteria dotyczące zarówno
rozmieszczenia, jak i minimalnej liczby punktów pomiarowych (zob. pkt 32) 14.
9. Państwa członkowskie zbierają dane ze swoich sieci i przekazują je każdego roku Komisji
i EEA (zob. ramka 3). Komisja ocenia te dane w odniesieniu do norm UE 15 ustanowionych
w dyrektywie w sprawie jakości powietrza. W przypadku gdy stężenia przekraczają normy,
państwa członkowskie zobowiązane są opracować plany ochrony powietrza, które jak
najszybciej rozwiążą dany problem. Komisja ocenia te plany i wszczyna postępowania, jeśli
uzna, że państwa członkowskie nie zachowują zgodności z dyrektywą. Dyrektywa nakłada na
państwa członkowskie obowiązki w zakresie podawania informacji do wiadomości
publicznej, w tym wartości progów alarmowych i progów informowania.
Ramka 3 – Role Komisji i EEA
Komisja jest odpowiedzialna za ocenę zgodności oraz za nadzór nad wdrażaniem dyrektywy.
EEA jest agencją Unii Europejskiej, której celem jest dostarczanie rzetelnych i niezależnych informacji
na temat środowiska. Rolą EEA jest zapewnianie terminowych, ukierunkowanych, stosownych
i wiarygodnych informacji podmiotom kształtującym politykę i społeczeństwu w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju.

14

Punkty pomiarowe są to urządzenia, które zbierają i analizują dane dotyczące stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu. Zwykle jedna stała stacja pomiarowa obejmuje kilka punktów
pomiarowych.
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Określenie „wartość ustanowiona w normach” obejmuje wiążące dopuszczalne wartości
ustanowione dla PM, NO2 i SO2 oraz niewiążącą wartość docelową ustanowioną dla O3, która
powinna być osiągnięta w miarę możliwości w danym okresie.
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10. Oprócz ustanawiania dopuszczalnych wartości stężenia UE przyjęła przepisy w celu
redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza z kilku sektorów 16.
11. EEA wskazuje, że europejskie dyrektywy (zob. załącznik I) i rozporządzenia (takie jak
prowadzące do przestawienia się na inne paliwo lub ograniczenia nieefektywnych urządzeń)
przyczyniły się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w ostatnich dziesięcioleciach.
Między 1990 r. a 2015 r. emisje SOX w UE zmniejszyły się o 89%, a emisje NOX o 56%. Od
2000 r. emisje PM2,5 uległy zmniejszeniu o 26% 17, jak pokazano na rys. 4.
Rys. 4 – Kształtowanie się emisji zanieczyszczeń powietrza od 1990 r. (od 2000 r. w odniesieniu do
PM2,5)
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Źródło: EEA.

12. Według WHO i EEA to zmniejszenie łącznych emisji zanieczyszczeń powietrza nie
przekłada się automatycznie na podobną redukcję ich stężenia 18. Ustawodawstwo UE

16

Zestawienie odpowiednich aktów ustawodawczych Unii w sprawie ograniczania zanieczyszczeń
powietrza z poszczególnych źródeł można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Środowiska.

17

EEA, „Emissions of the main air pollutants in Europe” (Emisje głównych czynników
zanieczyszczenia powietrza w Europie), 2017 r.

18

Wynika to ze złożonych czynników, takich jak skład chemiczny różnych zanieczyszczeń
w atmosferze czy przenoszenie zanieczyszczeń powietrza w atmosferze na duże odległości. Zob.
dokument WHO „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe” (Koszty
ekonomiczne wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie), 2015 r., s. 7. Zob. także EEA,
SOER 2015 „European briefings: Air pollution” (Europejskie briefingi – zanieczyszczenie
powietrza), 2015 r., i EEA, „Air pollution: Air pollution harms human health and the

17

dotyczące źródeł nie koncentruje się na redukcji emisji w miejscach, w których ludzie
najbardziej cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza ani gdzie stężenie zanieczyszczeń
jest największe (zob. rys. 5). Na przykład jeśli silniki samochodów wytwarzają mniej
zanieczyszczeń ze względu na bardziej rygorystyczne normy emisji, zanieczyszczenie może
nadal wzrosnąć, jeżeli zwiększy się poziom korzystania z samochodów. W związku z tym
konieczne są szczególne działania na zaludnionych obszarach w celu redukcji stężenia
zanieczyszczeń powietrza, gdyż narażenie ludzi, w szczególności na PM i NO2, nadal jest
wysokie.
Rys. 5 – Stężenia PM10 i NO2 w 2015 r.
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Źródło: dane i mapy EEA.

13. Jako kontynuację wcześniejszych strategii w grudniu 2013 r. Komisja Europejska
opublikowała program „Czyste powietrze dla Europy”. Jego celem jest wyeliminowanie
powszechnego braku zgodności z normami jakości powietrza UE i zapewnienie pełnej
environment” (Zanieczyszczenie powietrza – zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu ludzi
i środowisku), 2008 r.
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zgodności z obowiązującym ustawodawstwem do 2020 r. Określono w nim także sposoby
osiągnięcia przez UE do 2030 r. długoterminowego celu, jakim jest ograniczenie
przedwczesnej śmiertelności spowodowanej PM i O3 o 52% względem 2005 r. Komisja
odnotowała, że nadal występuje wiele istotnych luk w zakresie zgodności w odniesieniu do
niektórych zanieczyszczeń, i w 2017 r. wszczęła kontrolę adekwatności w celu
przeanalizowania wyników obowiązywania dyrektywy w sprawie jakości powietrza.
ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE
14. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono ocenę skuteczności działań UE mających na
celu ochronę zdrowia ludzkiego przed zanieczyszczeniem powietrza. Trybunał zbadał: (i) czy
dyrektywa w sprawie jakości powietrza była dobrze zaprojektowana, aby uwzględnić wpływ
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie; (ii) czy państwa członkowskie skutecznie wdrażały tę
dyrektywę; (iii) czy Komisja monitorowała i egzekwowała wdrażanie dyrektywy; (iv) czy
jakość powietrza była odpowiednio odzwierciedlona w innych strategiach politycznych UE
i odpowiednio wspierana ze środków finansowych UE; oraz (v) czy społeczeństwo było
dobrze informowane o kwestiach dotyczących jakości powietrza.
15. Trybunał skupił się na przepisach dyrektywy w sprawie jakości powietrza związanych ze
zdrowiem ludzi oraz na czynnikach zanieczyszczenia powietrza o największych skutkach
zdrowotnych: PM, NO2, SO2 i O3 (zob. pkt 3)19.
16. Trybunał skupił się na obszarach miejskich, ponieważ to właśnie na nich zanieczyszczenie
powietrza wywiera największy wpływ na zdrowie (zob. pkt 2). Trybunał zbadał, w jaki sposób
sześć ośrodków miejskich w UE zajęło się problemem zanieczyszczenia powietrza oraz

19

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza skupia się jedynie na jakości powietrza
atmosferycznego, w związku z czym jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń nie jest objęta
zakresem niniejszej kontroli. Dyrektywa obejmuje także przepisy i dopuszczalne wartości emisji
mające na celu ochronę roślinności oraz regulujące stężenie ołowiu, benzenu i tlenku węgla. Nie
zostały one objęte niniejszą kontrolą, gdyż ich ogólny wpływ na poziom przedwczesnych zgonów
jest niewielki. Zakres kontroli nie obejmował również naturalnych źródeł zanieczyszczenia
powietrza.

19

wykorzystało w tym celu środki finansowe otrzymane w ramach polityki spójności UE
i programów LIFE (zob. ramka 4) 20.
Ramka 4 – Wybór sześciu studiów przypadku
Wyboru dokonano kierując się zamiarem uzyskania szerokiej reprezentacji geograficznej dużych
ognisk zanieczyszczeń, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych UE przeznaczonych na
jakość powietrza, otrzymanych przez dane państwa członkowskie. Na mapie przedstawiono główne
czynniki zanieczyszczenia i ich źródła w wybranych miastach, zidentyfikowane przez państwa
członkowskie.
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Źródła: analiza Trybunału i plany ochrony powietrza sześciu miast, w których przeprowadzono wizyty.

17. Kontrolą objęto okres od przyjęcia dyrektywy w sprawie jakości powietrza w 2008 r. do
marca 2018 r. Trybunał przeanalizował koncepcję polityki oraz monitorowanie przez Komisję
wdrażania dyrektywy w sprawie jakości powietrza w drodze przeglądu dokumentów,
rozmów z pracownikami oraz sprawdzenia baz danych Komisji i EEA. Aby przeanalizować
wdrażanie przez państwa członkowskie dyrektywy i finansowanych ze środków UE projektów
dotyczących jakości powietrza, Trybunał przeprowadził wizyty na miejscu, zbadał
dokumentację projektową i przeprowadził rozmowy z lokalnymi zainteresowanymi stronami
(organami krajowymi i lokalnymi, beneficjentami projektów i innymi zainteresowanymi

20

Kontrola nie objęła projektów finansowanych przez programy badawcze UE oraz działań
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich ze względu na brak oddziaływania na obszary miejskie.
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stronami ze społeczeństwa obywatelskiego) w sześciu wybranych miastach i w stolicach
odpowiednich państw członkowskich. W przypadku kontroli w Polsce Trybunał
współpracował z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK)21. Trybunał wziął pod uwagę doradztwo
ekspertów w zakresie projektu, wdrażania i monitorowania dyrektywy w sprawie jakości
powietrza. Zapewnił także wkład w opartą na współpracy międzynarodowej kontrolę jakości
powietrza prowadzoną przez EUROSAI.
UWAGI
Normy ustanowione w dyrektywie są mniej rygorystyczne niż sugerują to dowody
dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
18. Normy UE dotyczące ochrony zdrowia ustanowione w dyrektywie w sprawie jakości
powietrza odnoszą się zarówno do krótkoterminowych, jak i długoterminowych skutków
zdrowotnych 22. Ograniczają one liczbę przypadków, w których stężenia mogą przekroczyć
wartości krótkoterminowe (dzienne i godzinowe); wymagają także, by roczne średnie nie
przekraczały zdefiniowanych wartości. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza stanowi, że
należy „ustanowić właściwe cele dotyczące jakości powietrza, z uwzględnieniem
odpowiednich norm, wytycznych i programów Światowej Organizacji Zdrowia” 23.
19. Dopuszczalne określone przez UE wartości w zakresie jakości powietrza atmosferycznego
są jednak o wiele mniej rygorystyczne niż określone w wytycznych WHO dla PM2,5 i SO2 oraz
mniej rygorystyczne dla PM10 (średnia roczna) i ozonu. W przypadku PM10 (wartość dobowa)
i NO2 normy UE są dostosowane do wytycznych WHO i dopuszczają pewne sytuacje,
w których dopuszczalne wartości są przekraczane. W tabeli 1 przedstawiono porównanie
21

Celem współpracy była wymiana wiedzy ogólnej, wiedzy eksperckiej i pomysłów podczas
przygotowywania programów kontroli. Obejmowała ona wymianę poglądów i dokumentów
związanych z kontrolą. W kontroli prowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
w Polsce uczestniczył zespół złożony z kontrolerów reprezentujących obydwie instytucje.

22

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza przez kilka godzin lub dni (narażenie krótkoterminowe)
powoduje ostre objawy zdrowotne, natomiast narażenie na przestrzeni miesięcy lub lat
(narażenie długoterminowe) jest powiązane z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Zob.
EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2017 r.), 2017 r., s. 50.

23

Zob. preambuła dyrektywy w sprawie jakości powietrza, motyw 2.
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wytycznych WHO w sprawie jakości powietrza i norm UE. Różnicę między wytycznymi
i normami wyjaśniono w ramce 5.
Tabela 1 – Normy jakości powietrza UE i wytyczne WHO

Substancja

NO2
O3
PM10
PM2,5
SO2

Wytyczne
WHO
Przedział czasu
(μg/m 3 )
1 rok
1 godzina
8 godzin
1 rok
24 godziny
1 rok
24 godziny
24 godziny
1 godzina
10 minut
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20
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Dopuszczalna liczba
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powietrza (μg/m 3 )
40
200
18
120
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40
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35
25
125
3
350
24
-

Rozbieżność między normami UE a wytycznymi WHO
700%
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NO₂

(a ) WHO za l eca s tos owa ni e s i ę do tej wytycznej ja ko 99. percentyl a (3 przypa dki przekroczeni a ).

O₃

PM₁₀

Normy UE

Wytyczne WHO (100%)

PM₂,₅

SO₂

Źródła: wytyczne WHO w sprawie jakości powietrza (2005 r.) i dyrektywa w sprawie jakości powietrza
2008/50/WE.
Ramka 5 – Wytyczne a wartości ustanowione w normach
Wytyczne w sprawie jakości powietrza opierają się na dowodach naukowych dotyczących wpływu
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Normy – które w większości przypadków są prawnie wiążące
– muszą brać pod uwagę wykonalność techniczną oraz koszty i korzyści związane z zapewnieniem
zgodności 24. Z wytycznych WHO wynika, że dopuszczenie przekroczenia norm w określonej liczbie
przypadków może ograniczyć koszt zapewnienia zgodności 25.

20. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza była pierwszą dyrektywą ustanawiającą
dopuszczalne wartości emisji PM2,5, ale nie pierwszą, która regulowała stężenie PM10, NO2,
SO2 i O3. Jako że nie wprowadziła ona żadnych zmian względem wartości ustanowionych

24

WHO, „Air quality guidelines – Global update 2005” (Wytyczne w sprawie jakości powietrza –
globalna aktualizacja z 2005 r.), s. 7.

25

WHO, „Guidance for setting air quality standards” (Wytyczne dotyczące ustanawiania norm
jakości powietrza), 1997 r., załącznik 3.

22

w dyrektywach, które nowelizowała 26, dopuszczalne wartości dla PM10, NO2 i SO2 mają
prawie 20 lat 27, a wartości docelowe dla O3 mają ponad 15 lat 28.
21. Prawodawcy Unii złagodzili wniosek Komisji z 1997 r., ustanawiając wyższe dopuszczalne
wartości lub większą dopuszczalną liczbę przekroczeń 29. Wartość docelowa O3 w dyrektywie
w sprawie jakości powietrza jest mniej rygorystyczna niż w przeszłości 30.
22. WHO uznaje PM2,5 za najbardziej szkodliwy z czynników zanieczyszczenia powietrza 31.
Wytyczne WHO obejmują krótkoterminową wartość dla PM2,5, jednak dyrektywa w sprawie
jakości powietrza nie przewiduje takiej wartości. Oznacza to, że norma UE opiera się jedynie
na średniej rocznej, a wysokie i szkodliwe emisje PM2,5 z ogrzewania domowego w zimie są
kompensowane niskimi poziomami w lecie (zob. ramka 1). Roczne dopuszczalne wartości
ustanowione w dyrektywie w sprawie jakości powietrza (25 μg/m3) ponad dwukrotnie
przekraczają wartość określoną w wytycznych WHO (10 μg/m3). Dyrektywa w sprawie jakości
powietrza wprowadziła możliwość obniżenia tej wartości do 20 μg/m3, jednak Komisja nie
dokonała tego, gdy badała tę kwestię w 2013 r.
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Dyrektywa w sprawie jakości powietrza połączyła dyrektywy 96/62/WE, 1999/30/WE
(1. dyrektywa pochodna), 2000/69/WE (2. dyrektywa pochodna) i 2002/3/WE (3. dyrektywa
pochodna).

27

Zostały one ustanowione dyrektywą Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącą się
do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu
i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 163 z 29.6.1999, s. 41).

28

Zostały one ustanowione w 2002 r. dyrektywą 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącą się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 67 z 9.3.2002,
s. 14).

29

Na przykład w przypadku rocznej dopuszczalnej wartości PM10 Komisja zaproponowała
30 μg/m3, natomiast w dyrektywie w sprawie jakości powietrza przyjęto 40 μg/m3.
W odniesieniu do godzinowej dopuszczalnej wartości NO2 Komisja zaproponowała, by można ją
było przekraczać osiem razy na rok, natomiast dyrektywa w sprawie jakości powietrza
dopuszcza 18 razy.

30

Wartość progowa ustalona w dyrektywie 92/72/WE wynosiła 110 μg/m3, natomiast w
dyrektywie 2002/3/WE określono aktualną wartość docelową ośmiogodzinnej średniej dziennej
na 120 μg/m3, z dopuszczalnymi 25 przekroczeniami.

31

Strona internetowa i nota informacyjna WHO.
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23. Określona przez UE dobowa dopuszczalna wartość dla SO2 ponad sześciokrotnie
przekracza wartość określoną w wytycznych WHO. Chociaż prawie wszystkie państwa
członkowskie przestrzegają dobowej dopuszczalnej wartości określonej przez UE (zob.
rys. 6), EEA wskazuje, że w 2015 r. 20% ludności miejskiej UE nadal było narażone na
stężenia przekraczające wartość określoną w wytycznych WHO 32. Powszechna zgodność
z niewymagającymi dopuszczalnymi wartościami dla SO2 zawartymi w dyrektywie w sprawie
jakości powietrza oznacza, że Komisja podejmuje działania egzekwujące tylko względem
jednego państwa członkowskiego (Bułgarii, zob. załącznik III).
Rys. 6 – Zgodność z dobową dopuszczalną wartością dla SO2 w 2016 r.

Statystyki dotyczące jakości powietrza
Rok 2016 | Substancja: Dwutlenek siarki (SO2) | Dane statystyczne: Liczba dni powyżej 125 µg/m3

Rok

Substancja
Dwutlenek siarki (SO2)
Dane statystyczne
Liczba dni powyżej 125 µg/m3
Państwo
(wszystkie)
Rodzaj stacji
(wszystkie)
Rodzaj obszaru
(wszystkie)
Poziom zanieczyszczenia powietrza

Klasyfikacja

Wykres – średnia dla wybranych punktów pomiarowych

Źródło: narzędzie wizualizacji danych na europejskim portalu dotyczącym jakości powietrza.

24. Ustanowienie bardzo niewymagających norm wiąże się z poważnymi konsekwencjami
w zakresie sprawozdawczości i egzekwowania, w szczególności względem SO2 i PM2,5 (zob.
pkt 22-23). Na przykład miejsca, w których stężenie SO2 znacznie przekracza wartości
określone w wytycznych WHO, pozostają zgodne z dyrektywą w sprawie jakości powietrza,
32

EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2017 r.), 2017 r., s. 9.
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w związku z czym są zobowiązane do instalowania mniejszej liczby stacji pomiarowych i do
zgłaszania danych z mniejszej liczby lokalizacji, a często także nie uwzględniają kwestii
ograniczania stężenia SO2 w swoich planach ochrony powietrza.
25. Komisja oszacowała bezpośrednie koszty spełnienia wymagań przewidzianych w jej
wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie jakości powietrza na kwotę od 5 do 8 mld euro,
a wyrażone finansowo korzyści zdrowotne na kwotę od 37 do 119 mld euro rocznie w 2020 r.
Komisja stwierdziła, że korzyści płynące z polityki dotyczącej jakości powietrza znacznie
przekraczają koszty jej wdrożenia 33.
26. W 2013 r. WHO przeprowadziła przegląd dowodów dotyczących zdrowotnych aspektów
zanieczyszczenia powietrza. Zaleciła w nim Komisji przeprowadzanie regularnego przeglądu
dowodów na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza i konsekwencji dla
jakości powietrza. W przeglądzie WHO stwierdzono, że dowody naukowe świadczą na
korzyść wprowadzenia bardziej rygorystycznych unijnych wartości dopuszczalnych dla PM10
i PM2,5 oraz uregulowania krótkoterminowych średnich (np. 24-godzinnych) dla PM2,5.
Zadanie to miało na celu wsparcie przeprowadzonego przez Komisję w 2013 r. przeglądu
strategii politycznych UE dotyczących jakości powietrza, ale nie doprowadziło do żadnej
zmiany pierwotnych wartości dopuszczalnych ustanowionych w dyrektywie w sprawie
jakości powietrza.
27. W ostatnim czasie kilka organizacji zawodowych z branży medycznej wezwało UE do
wzięcia pod uwagę najnowszych dowodów naukowych na poparcie bardziej rygorystycznych
norm i nowej krótkoterminowej normy dla PM2,5 34.

33

SEC(2005) 1133 z dnia 29 września 2005 r. „Impact Assessment annex to the Communication on
Thematic Strategy on Air Pollution and the Directive on „Ambient Air Quality and Cleaner Air for
Europe” (Ocena skutków, załącznik do komunikatu w sprawie strategii tematycznej dotyczącej
zanieczyszczenia powietrza oraz do dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy), s. 21.

34

Zob. na przykład wkład Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego
w prowadzoną przez Komisję kontrolę adekwatności dyrektyw UE w sprawie jakości powietrza
atmosferycznego lub zalecenie wydane przez Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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Większość państw członkowskich nie wdrożyła skutecznie dyrektywy w sprawie jakości
powietrza
28. W 2016 r. dopuszczalne wartości dla PM były przekroczone w 13 państwach
członkowskich 35, dopuszczalne wartości dla NO2 – w 19 z nich 36, a dopuszczalne wartości dla
SO2 – w jednym 37. Jedna lub kilka z tych dopuszczalnych wartości były przekroczone we
wszystkich 28 państwach członkowskich z wyjątkiem Estonii, Irlandii i Litwy (zob. rys. 7).
Rys. 7 – Zgodność z dopuszczalnymi wartościami w poszczególnych państwach członkowskich
w 2016 r.

brak zgodności w zakresie PM, NO2 i SO2
brak zgodności w zakresie PM i NO2
brak zgodności w zakresie PM lub NO2
zgodność w zakresie PM, NO2 i SO2
brak danych

Źródło: Komisja Europejska.

35

Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Węgry, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia i Szwecja. Grecja nie przedstawiła wszystkich wymaganych danych
za 2016 r.

36

Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy,
Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Finlandia, Szwecja
i Zjednoczone Królestwo. Grecja nie przedstawiła wszystkich wymaganych danych za 2016 r.

37

Bułgaria.
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29. Na rys. 8 porównano wartości stężenia PM i NO2 w każdym z miast, w których Trybunał
przeprowadził wizytę, z unijnymi wartościami dopuszczalnymi 38. W ujęciu ogólnym
zmierzone wartości stężenia zanieczyszczeń powietrza zmniejszyły się – najbardziej
w odniesieniu do PM10 – ale nadal przekraczały co najmniej jedną z dopuszczalnych wartości
ustanowionych w dyrektywie w sprawie jakości powietrza we wszystkich miastach.
W szczególności w Krakowie (PM) i Sofii (PM2,5) nie odnotowano prawie żadnych postępów
od 2009 r. W Brukseli i Mediolanie wartości stężenia NO2 zmieniły się w niewielkim stopniu
między 2012 r. a 2016 r. (zob. załącznik II). Częściowa poprawa zmierzonych wartości mogła
jednak nie wynikać z lepszej jakości powietrza, jak wyjaśniono w pkt 32 i 33.
Rys. 8 – Maksymalne wartości stężenia PM i NO2 (2009 r. do 2016 r.) 39
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Źródło: narzędzie wizualizacji danych na europejskim portalu dotyczącym jakości powietrza.

38

W odniesieniu do SO2 dopuszczalne wartości określone przez UE były spełnione we wszystkich
miastach, w których Trybunał przeprowadził wizytę; w odniesieniu do ozonu wartości docelowe
były w większości przypadków osiągnięte.

39

Podane wartości są najwyższymi zmierzonymi wartościami zarejestrowanymi każdego roku.
W przypadku Sofii seria danych dotyczących PM2,5 obejmuje okres od 2010 r. do roku 2016.
W porównaniu nie uwzględniono SO2 ani O3, gdyż w sześciu miastach, w których
przeprowadzono wizyty, wartości stężenia w większości przypadków spełniały normy UE.
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… podczas gdy przepisy dotyczące pomiaru jakości powietrza oferują pewien margines
elastyczności, który utrudnia weryfikację wyników
30. Prawidłowe pomiary poziomów zanieczyszczenia powietrza są istotne, gdyż stanowią
podstawę podejmowania przez państwa członkowskie działań mających na celu ograniczanie
zanieczyszczeń. Ponadto dokładne i porównywalne dane na temat zanieczyszczenia mają
duże znaczenie dla Komisji podczas rozważania działań egzekwujących (zob. pkt 49).
31. Do celów dyrektywy w sprawie jakości powietrza państwa członkowskie mierzą jakość
powietrza za pomocą sieci stacji pomiarowych obejmujących urządzenia (punkty
pomiarowe), które analizują i mierzą poziom poszczególnych zanieczyszczeń powietrza 40.
Wiele państw członkowskich wyświetla poziomy jakości powietrza na stronach
internetowych do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie zobowiązane są przesyłać
Komisji zatwierdzone dane raz w roku. Komisja następnie ocenia zgodność z dyrektywą. Jeśli
z zatwierdzonych danych wynika, że zanieczyszczenie przekroczyło dopuszczalne wartości
ustanowione w dyrektywie w sprawie jakości powietrza, państwa członkowskie są
zobowiązane opracować plany ochrony powietrza.

Stacja pomiarowa jakości powietrza i punkty pomiarowe (niebieskie urządzenia na zdjęciu
po prawej)
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

32. W dyrektywie w sprawie jakości powietrza określono kryteria dotyczące minimalnej
liczby punktów pomiarowych oraz ich rozmieszczenia. Przepisy dotyczące rozmieszczenia
40

W tym zanieczyszczenia objęte kontrolą Trybunału (PM, NO2, SO2 i O3).
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obejmują jednak wiele kryteriów i oferują pewien margines elastyczności, który może
utrudnić weryfikację wyników. Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie
zobowiązane są do rozmieszczenia punktów pomiarowych zarówno w miejscach, „gdzie
występuje najwyższe stężenie” (w miejscach oddziaływania ruchu drogowego lub na
terenach przemysłowych), jak i na innych obszarach, które są „reprezentatywne w zakresie
stopnia narażenia ogółu ludności” 41 (stacje pomiarów tła). W rezultacie państwa
członkowskie niekoniecznie mierzą jakość powietrza w pobliżu głównych obiektów
przemysłowych czy głównych miejskich tras ruchu drogowego. Zapewnienie zgodności
z dyrektywą może być łatwiejsze, jeśli liczba stacji komunikacyjnych lub przemysłowych jest
niska. W ramce 6 pokazano, że w sześciu miastach, w których Trybunał przeprowadził wizyty,
praktyki różnią się między sobą 42.
Ramka 6 – Różne praktyki podczas rozmieszczania stacji pomiarowych
Bruksela posiada tylko dwie stacje w miejscach oddziaływania ruchu drogowego, natomiast Stuttgart
posiadał osiem, a Mediolan 11 takich stacji (tylko sześć w obrębie miasta, z których dwie znajdowały
się w strefie niskiej emisji).
Strefa, w której dokonuje się oceny jakości powietrza w Ostrawie, obejmuje istotne obiekty
przemysłowe, ale tylko jedna z 16 stacji pomiarowych znajduje się na terenach przemysłowych.
Podobna sytuacja występuje w Krakowie, gdzie tylko jedna z sześciu stacji pomiarowych znajduje się
na terenach przemysłowych. Sofia nie posiada stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenach
przemysłowych, mimo że zlokalizowane są tam elektrownie i inne obiekty przemysłowe.

33. Minimalna liczba punktów pomiarowych zależy od liczby ludności mieszkającej w każdej
strefie jakości powietrza. Wszystkie miasta, w których Trybunał przeprowadził wizyty,
posiadały więcej punktów monitoringu niż wymagane w dyrektywie. Takie dodatkowe
pomiary nie muszą być uwzględniane w oficjalnych danych przekazywanych przez państwa
członkowskie, nawet jeśli świadczą one o wysokich poziomach zanieczyszczenia (zob.
ramka 7). Dyrektywa w sprawie jakości powietrza zobowiązuje państwa członkowskie do
utrzymywania punktów pomiarowych, w których nastąpiło przekroczenie wartości
41

Sekcja B.1 załącznika III do dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

42

Informacje oparte na oficjalnych danych za 2015 r. przekazanych EEA.
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dopuszczalnej dla PM10, ale obowiązek ten nie ma zastosowania do innych zanieczyszczeń
(w szczególności NO2 i PM2,5)43.
Ramka 7 – Wysokie poziomy zanieczyszczenia nieujęte w oficjalnych danych
W Ostrawie stacja Radvanice ZÚ nie przekazuje zatwierdzonych danych Komisji, chociaż w 2015 r. 98
razy odnotowano w niej przekroczenie dopuszczalnej wartości dobowej dla PM.
W Brukseli stacja Arts-Loi zarejestrowała w 2008 r. bardzo wysoką roczną średnią NO2 (101 µg/m3).
W 2009 r. stacja została zamknięta z powodu robót, jednak po ich zakończeniu (w 2016 r.) stacja
nadal nie przekazywała oficjalnych danych Komisji.
W Sofii stacja Orlov Most została przeniesiona w 2014 r. w związku z robotami budowlanymi.
Wcześniej stacja ta rejestrowała największą liczbę dni, w których stężenie PM10 przekraczało
dopuszczalną wartość. Po jej przeniesieniu częstotliwość takich zdarzeń zmierzonych w Sofii
drastycznie spadła (zob. załącznik II).
Źródło: analiza przeprowadzona przez Trybunał.

34. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza nie wymaga żadnego szczególnego
monitorowania w problematycznych strefach przygranicznych. Skuteczne eliminowanie
zanieczyszczeń transgranicznych wymaga skoordynowanych działań. Na przykład
egzekwowanie przepisów w sprawie jakości paliw w Ostrawie może skutecznie przyczynić się
do poprawy jakości powietrza jedynie wówczas, gdy działania podejmą także sąsiednie
regiony w Polsce. Jeśli tak się nie stanie, ludzie nadal będą mogli stosować tanie paliwo
o niskiej jakości kupowane za granicą. Zgodnie z art. 25 dyrektywy państwa członkowskie
powinny zaprosić Komisję do wspierania wszelkiej współpracy w zakresie transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza. Te z państw członkowskich, w których Trybunał przeprowadził
wizyty, a których w największym stopniu dotyczy problem zanieczyszczeń transgranicznych,
nie uważały przepisów dyrektywy za pomocne i nie podejmowały żadnych skoordynowanych
działań w swoich planach ochrony powietrza. Państwa te nie zwróciły się do Komisji
o interwencję.

43

Zob. załącznik V do dyrektywy w sprawie jakości powietrza.
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35. W 2017 r. państwa członkowskie, w których przeprowadzono wizyty, w większości
przekazywały dane na czas. Terminowe przekazywanie danych na temat jakości powietrza
jest istotne zarówno dla państw członkowskich, umożliwiając im podjęcie właściwych działań
celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, jak i dla Komisji, umożliwiając jej
wcześniejsze podjęcie działań i wszczęcie procedur egzekwujących względem państw
członkowskich. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza zobowiązuje państwa członkowskie
do przekazywania rocznych zatwierdzonych danych w terminie do 30 września
roku następnego 44. Wcześniejsze dyrektywy nakazywały jednak państwom członkowskim
przekazywanie danych Komisji w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu
pomiarowego 45. Postęp techniczny w ostatnich lat (np. e-sprawozdawczość) umożliwia
wcześniejsze przekazywanie danych.
… a plany ochrony powietrza nie są opracowywane jako skuteczne narzędzie
monitorowania
36. W przypadku przekroczenia norm zapisanych w dyrektywie, państwa członkowskie
zobowiązane są przedstawić plany ochrony powietrza, mające prowadzić do rozwiązania
problemu (zob. pkt 9). Realna poprawa jakości powietrza zależy od wdrażania przez państwa
członkowskie szybkich i skutecznych działań w celu ograniczenia emisji na podstawie dobrych
planów ochrony powietrza.
Działania w ramach planów ochrony powietrza są często niedostatecznie ukierunkowane
37. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza nakazuje, by w planach ochrony powietrza
określono odpowiednie działania, tak aby okres, w którym zanieczyszczenie powietrza
przekracza dopuszczalne wartości, był jak najkrótszy. Trybunał dokonał przeglądu planów
ochrony powietrza w miastach, w których przeprowadzono wizyty.

44

Art. 27 dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

45

Dyrektywy 80/779/EWG; 82/884/EWG i 85/203/EWG.
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38. Na podstawie przeprowadzonej analizy planów ochrony powietrza Trybunał
zidentyfikował trzy główne powody, które osłabiały ich skuteczność. W szczególności
działania opisane w planach ochrony powietrza:
• nie były ukierunkowane i nie mogły zostać szybko wdrożone względem obszarów, na
których zmierzono największe stężenia;
• nie mogły zapewnić istotnych rezultatów w ujęciu krótkoterminowym, gdyż wykraczały
poza uprawnienia organów lokalnych odpowiedzialnych za ich wdrażanie lub były
zaprojektowane jako działania długoterminowe;
• nie były poparte kosztorysami lub nie były finansowane.
39. W ramce 8 zaprezentowano przykłady uchybień w planach ochrony powietrza
wpływających negatywnie na realizację celu, jakim jest redukcja stężenia zanieczyszczeń
powietrza.
Ramka 8 – Przykłady uchybień wpływających negatywnie na rezultaty planów ochrony powietrza
Pojazdy z silnikiem Diesla stanowią istotne źródło zanieczyszczenia powietrza, w szczególności NO2
(zob. pkt 57). Działania mające na celu ograniczenie korzystania z transportu prywatnego w pobliżu
miejsc, w których zmierzono największe stężenia, nie były jednak zasadniczo ujęte w sześciu planach
ochrony powietrza, które przeanalizował Trybunał.
We Włoszech (Mediolan) stosowanie systemów elektronicznych na potrzeby monitorowania dostępu
do stref niskiej emisji wymaga wcześniejszego przyjęcia krajowego ustawodawstwa. W Belgii
(Bruksela) w planie ochrony powietrza proponuje się ograniczenie wjazdu pojazdów (spełniających
normy niższe niż Euro 5) do stref niskiej emisji od 2025 r. Ponadto planowany wpływ ograniczeń
ruchu drogowego przewidzianych w planach ochrony powietrza państw członkowskich na redukcję
stężenia NO2 nie jest wiarygodny, gdyż nie opiera się on na rzeczywistych warunkach jazdy.
Poważne wyzwanie dla obywateli i niektórych organów państw członkowskich stanowi wymiana
nieefektywnych urządzeń grzewczych, które często należą do rodzin o niskich dochodach. W Polsce
(Małopolska) uchwała antysmogowa ogranicza stosowanie paliw stałych. Koszt wymiany źródeł
ogrzewania domowego może przekraczać 1 mld euro. Nie zabezpieczono w tym celu finansowania ze
środków krajowych.
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40. W planach ochrony powietrza zidentyfikowano wprawdzie główne źródła zanieczyszczeń,
nie zawsze jednak obejmowały one konkretne działania w celu ograniczenia emisji z tych
źródeł. Na przykład w najnowszym planie ochrony powietrza dla Krakowa przewidziano
jedynie ograniczone działania w celu redukcji emisji przemysłowych – które są głównym
źródłem zanieczyszczeń NO2, natomiast plan ochrony powietrza dla Sofii nie zawiera żadnych
działań ograniczających emisje z gospodarstw domowych – które stanowią główne źródło
zanieczyszczeń PM (zob. ramka 4).
41. W planach ochrony powietrza często proponuje się działania, które nie mają
bezpośredniego wpływu na redukcję stężenia zanieczyszczeń powietrza, takie jak działania
dotyczące uproszczeń administracyjnych, oceny czy ankiety. Trybunał stwierdził także, że
plany ochrony powietrza nie zawierały oceny opłacalności działań.
42. Realizacja celów w zakresie jakości powietrza wymaga czasem podejmowania trudnych
decyzji politycznych. Na przykład korzystanie z prywatnych pojazdów stanowi główne źródło
zanieczyszczenia powietrza miejskiego w Brukseli, Stuttgarcie i Mediolanie,
a najskuteczniejszym działaniem byłoby ograniczenie korzystania z nich.

Stacja pomiarowa Am Neckartor w Stuttgarcie
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W planach ochrony powietrza preferuje się ilość informacji, a nie ich jakość
43. We wszystkich sześciu miastach, w których Trybunał przeprowadził wizyty, plany ochrony
powietrza były opracowywane od dawna. Plany te zwykle obejmują okres od czterech do
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pięciu lat. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza nie nakazuje państwom członkowskim
przekazywania Komisji informacji na temat wdrażania planów ochrony powietrza ani
aktualizowania tych planów w przypadku przyjmowania nowych działań lub gdy postępy są
ewidentnie niewystarczające. Państwa członkowskie zobowiązane są jedynie aktualizować
swoje plany ochrony powietrza na koniec okresu objętego planem, jeśli jakość powietrza
nadal nie spełnia norm.
44. Ponieważ wysoki poziom zanieczyszczeń jest zjawiskiem rozpowszechnionym, państwa
członkowskie przygotowują dużą liczbę planów ochrony powietrza. Plany, które zbadał
Trybunał, były nadmiernie obszerne 46 i często nie zawierały wszystkich odpowiednich
planowanych lub podjętych działań w zakresie jakości powietrza 47. Państwa członkowskie
przekazują ponadto więcej dokumentów zawierających dodatkowe działania, gdy Komisja
zwróci się z taką prośbą.
45. Opracowywanie planów ochrony powietrza jest procesem czasochłonnym. W chwili gdy
państwa członkowskie przekazują plany Komisji, zwykle dotyczą one przekroczenia
dopuszczalnej wartości zanieczyszczenia powietrza, do którego doszło ponad dwa lata
wcześniej 48, ale nie zawierają informacji na temat postępów poczynionych od tego czasu.
46. Powyższe czynniki łącznie sprawiają, że monitorowanie działań państw członkowskich
przez Komisję jest trudnym zadaniem. Spowalnia to monitorowanie wdrożenia dyrektywy.
47. Utrzymujące się, mimo ich zmniejszania, wysokie poziomy zanieczyszczeń (zob. rys. 4)
świadczą o tym, że opracowanie planów ochrony powietrza nie wystarcza do zapewnienia
zgodności z dyrektywą w sprawie jakości powietrza i do jak najszybszego ograniczenia
46

Plany ochrony powietrza, które przeanalizował Trybunał, miały średnio znacznie ponad 200
stron.

47

Na przykład w Brukseli działania dotyczące jakości powietrza zawarte są w kilku dokumentach:
Plan Régional Air-Climat-Énergie, COBRACE, Plan Régional de la Mobilité (IRIS2) oraz Plan
portant sur les dépassements observés pour les concentrations de NO2. W Mediolanie plan
ochrony powietrza regionu Lombardii uzupełniają regionalne porozumienia, takie jak
porozumienie w sprawie Niziny Padańskiej.

48

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza stanowi, że plany ochrony powietrza są „niezwłocznie
przekazywane Komisji, nie później jednak niż dwa lata po zakończeniu roku, w którym
zaobserwowano pierwsze przekroczenie” (zob. art. 23).
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zanieczyszczeń. Potwierdził to w niedawnych orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) (zob. pkt 52).
Komisja napotyka ograniczenia podczas kontroli zgodności, a proces egzekwowania jest
długotrwały
48. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza nakazuje Komisji monitorowanie i egzekwowanie
wdrażania dyrektywy przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie nie muszą jednak
przekazywać informacji na temat wdrażania swoich planów ochrony powietrza ani
aktualizować ich w przypadku przyjmowania nowych działań lub gdy postępy są
niewystarczające (zob. pkt 43). Niektóre przepisy dyrektywy są z natury trudne do
zweryfikowania (np. wywiązywanie się przez państwa członkowskie z obowiązku podawania
informacji do wiadomości publicznej lub sprawdzenie lokalizacji ponad czterech tysięcy stacji
pomiarowych).
49. Dopuszczalne wartości zanieczyszczenia powietrza są często przekraczane. Komisja
identyfikuje najpoważniejsze przypadki naruszenia i rozpoczyna dialog z państwami
członkowskimi do czasu, aż zdecyduje o zamknięciu postępowania lub stwierdzi, że państwo
członkowskie nie zaproponowało wystarczająco ambitnych i przekonujących działań. Na tym
etapie Komisja może wszcząć postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego.
50. Na styczeń 2018 r. Komisja prowadziła 16 postępowań w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na zanieczyszczenie PM, 13 ze względu
na NO2, jedno ze względu na SO2 oraz dwa inne postępowania dotyczące monitorowania
zanieczyszczenia powietrza (zob. załącznik III).
51. Trybunał przeanalizował trwające postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego dotyczące sześciu miast, w których przeprowadził wizyty 49.
Wszystkie sześć państw członkowskich zwróciło się z wnioskiem o odroczenie terminów

49

W odniesieniu do wszystkich miast trwają postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego dotyczące PM10 i NO2. Wyjątkiem jest Sofia, która jest objęta
postępowaniem tylko w odniesieniu do PM10.
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realizacji na podstawie art. 22 50. W rezultacie postępowanie nie mogło się rozpocząć zanim
Komisja podejmie decyzję w sprawie każdego z wniosków o odroczenie.
52. W czterech przypadkach 51 Komisji udało się uzyskać pomyślne orzeczenia względem
państw członkowskich w związku z przekroczeniem dopuszczalnych wartości
zanieczyszczenia powietrza, ale nie wiązało się to ze zobowiązaniem państw członkowskich
do podjęcia działań naprawczych. W rezultacie Komisja zmieniła swoje podejście i niedawno
wygrała sprawy w Trybunale z Bułgarią (w dniu 5 kwietnia 2017 r.) i Polską (w dniu 22 lutego
2018 r.) 52. W swoich orzeczeniach TSUE potwierdził, że samo przyjęcie planu ochrony
powietrza w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą nie było wystarczające, oraz orzekł, że
Bułgaria i Polska nie wypełniły swoich obowiązków w celu zapewnienia, by okres, w którym
przekroczone były dopuszczalne wartości, był jak najkrótszy. Rys. 9 pokazuje, że skierowanie
tych spraw dotyczących naruszenia wartości PM10 do TSUE zajęło Komisji od sześciu do
ośmiu lat 53. Aby nałożyć kary pieniężne, Komisja musi ponownie zwrócić się do TSUE
i uzyskać nowe orzeczenie 54. Naruszenia dotyczące wartości NO2 wystąpiły znacznie później
i żadna sprawa nie została jeszcze skierowana do TSUE. Aktualnie nie toczy się żadne
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku
z ozonem 55.

50

Zgodnie z tym artykułem i pod określonymi warunkami państwa członkowskie mogą ubiegać się
o wyłączenie z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla PM10 do dnia 11 czerwca
2011 r. oraz mogą wnioskować o odroczenie spełniania dopuszczalnych wartości dla dwutlenku
azotu do dnia 1 stycznia 2015 r. (o maksymalnie pięć lat po dniu 1 stycznia 2010 r., czyli terminie
ustanowionym w załączniku XI).

51

Słowenia (C-365/10), Szwecja (C-479/10), Portugalia (C-34/11) i Włochy (C-68/11).

52

Zob. sprawa C-488/15 dotycząca Bułgarii i sprawa C-336/16 dotycząca Polski.

53

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozpoczęły się od
wysłania wezwań do usunięcia uchybienia do Bułgarii (w dniu 25 stycznia 2013 r.) i do Polski
(w dniu 26 kwietnia 2013 r.). Komisja wysłała pismo z uzasadnioną opinią do Bułgarii w dniu
11 lipca 2014 r. i do Polski w dniu 27 lutego 2015 r.

54

W szczególności musi wnieść sprawę zgodnie z art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, jak wyjaśniono na stronie internetowej Komisji.

55

Ozon w warstwie przyziemnej nie jest emitowany przez żadne konkretne źródło, ale tworzy się
w wyniku reakcji chemicznej między gazami prekursorowymi, w obecności światła słonecznego.
W dyrektywie określono jedynie niewiążące wartości docelowe dla ozonu, które powinny być
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Rys. 9 – Długość procedur dotyczących PM10 (w latach)
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Źródło: Komisja Europejska.

53. Państwa członkowskie mają ponad dwa lata na przedłożenie swoich planów ochrony
jakości po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wartości w zakresie jakości powietrza.
Jako że następujący po tym dialog między państwami członkowskimi a Komisją, prowadzony
w kontekście postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego,
trwał w niektórych przypadkach ponad 5 lat, bardzo prawdopodobne jest, że w tym okresie
państwa członkowskie zaktualizują swoje plany ochrony powietrza. W takiej sytuacji Komisja
zobowiązana jest przeanalizować zaktualizowane plany. W rezultacie od momentu
pierwotnego naruszenia przepisów do skierowania sprawy przez Komisję do TSUE upłynęło
co najmniej 7 lat.
54. Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że długotrwała procedura egzekwowania
przepisów nie doprowadziła jeszcze do sytuacji zgodności z dyrektywą.

osiągnięte w miarę możliwości w danym okresie, natomiast nie przewidziano obowiązku
przedstawiania przez państwa członkowskie jakichkolwiek szczególnych działań lub planów
dotyczących prekursorów ozonu. W rezultacie, chociaż niektóre państwa członkowskie nadal
przekraczają wartość docelową dla ozonu, nie są prowadzone postępowania w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące ozonu.
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Niektóre strategie polityczne UE w niewystarczającym stopniu uwzględniają znaczenie
zanieczyszczenia powietrza…
55. Wpływ na zanieczyszczenia powietrza, a zatem na jego jakość, ma wiele strategii
politycznych UE, w szczególności w obszarze zmiany klimatu, energii, transportu i mobilności,
przemysłu i rolnictwa.
56. Do ograniczenia emisji przyczyniać się mogą wartości docelowe ustanowione w ramach
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, dotyczące redukcji emisji gazów
cieplarnianych o 40%, produkowania co najmniej 27% energii ze źródeł odnawialnych oraz
poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 27%. W opublikowanym w 2017 r.
przeglądzie horyzontalnym Trybunał zauważył, że jednym z głównych wyzwań dla działań UE
w dziedzinie energii i zmiany klimatu jest przejście na niskoemisyjne wytwarzanie energii
oraz że przejście to może przyczynić się do poprawy jakości powietrza 56.
57. Pojazdy z silnikiem Diesla stanowiły dla producentów samochodów w UE kluczowy
element umożliwiający im wywiązanie się ze zobowiązań dotyczących redukcji dwutlenku
węgla (CO2) 57, gdyż produkują one mniejsze emisje CO2 niż samochody benzynowe. Nowe
rozwiązania techniczne i normy EURO 58 doprowadziły do znacznego ograniczenia emisji CO2
i PM przez takie pojazdy, nie były jednak równie skuteczne jeśli chodzi o emisje NOX. Od lat
wiadomo było, że emisje NOX w warunkach rzeczywistych były wyższe niż wyniki uzyskiwane
w warunkach testowych 59. Skandal „Dieselgate”, który wybuchł, gdy inspektorzy w USA

56

Przegląd horyzontalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Działania UE w dziedzinie
energii i zmiany klimatu”, 2017 r., s. 65 i 81.

57

Wymogi dotyczące emisji CO2 (130 g na km do 2015 r. i 95 g na km do 2020 r.), ustanowione
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 333/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia
docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na
2020 r. (Dz.U. L 103 z 5.4.2014, s. 15) jako średnia dla floty każdego producenta samochodów.

58

Ograniczenie emisji CO2 jest przedmiotem szczególnych regulacji prawnych (np. rozporządzenia
(WE) nr 443/2009).

59

Zob. wniosek 3 zawarty w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie dochodzenia
dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, który stanowi, że rozbieżności te
były znane co najmniej od 2005 r.
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wykryli podejrzane odczyty podczas kontroli pojazdów, unaocznił skalę i przyczyny tych
rozbieżności 60. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad bardziej realistyczną procedurą
badania w UE jeszcze przed wybuchem skandalu. Jednak ze względu na współczynniki
zgodności w praktyce nie będzie konieczne osiągnięcie przewidzianej w normie Euro 6
wartości docelowej emisji na poziomie 80 mg NOX na km (która, jak w 2007 r. zdecydował
unijny prawodawca, powinna była wejść w życie w 2014 r.) podczas badania emisji
zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy wcześniej niż w roku 2023 61.
58. Opodatkowanie paliwa wspiera sprzedaż pojazdów z silnikiem Diesla we wszystkich
państwach członkowskich z wyjątkiem Węgier i Zjednoczonego Królestwa 62. Wprawdzie
w następstwie Dieselgate sprzedaż nowych pojazdów z silnikiem Diesla spadła, jednak
stanowią one około 40% wszystkich samochodów na drogach UE 63. Jako że transport
drogowy, a w szczególności pojazdy z silnikiem Diesla, stanowi główne źródło emisji NO2
(zob. rys. 3), starania podejmowane w celu ich redukcji są skomplikowane.
59. W strategiach politycznych UE w sprawie zmiany klimatu promuje się biomasę jako
odnawialne źródło energii 64. Opublikowana w 2009 r. dyrektywa w sprawie odnawialnych
60

Zob. sprawozdania z dochodzeń Parlamentu Europejskiego, Niemiec, Francji i Zjednoczonego
Królestwa. W rzeczywistych warunkach jazdy emisje zanieczyszczeń wytwarzanych przez
pojazdy z silnikiem Diesla mogą być średnio o cztery do pięciu razy wyższe niż wartości testowe
(EEA, „Emissions of the main air pollutants in Europe” (Emisje głównych czynników
zanieczyszczenia powietrza w Europie), 2015 r.

61

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/427, 2016/646, 2017/1151 i 2017/1154. Badania emisji
zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy mają zastosowanie do nowych modeli
samochodów od września 2017 r. i będą mieć zastosowanie do wszystkich nowych samochodów
od września 2019 r. Aby zapewnić producentom samochodów możliwość dostosowania się, do
2019 r. dopuszcza się przekroczenie dopuszczalnej wartości emisji NOX (80 mg/km, mające
zastosowanie od 2014 r.) o współczynnik 2,1, tj. emisja może wynosić 168 mg/km. W roku 2021
współczynnik ten obniża się do 1,5, tj. 120 mg/km, a docelowo dopuszczalna wartość wynosząca
80 mg/km ma obowiązywać od 2023 r.

62

EEA, „Transport fuel prices and taxes indicators” (Wskaźniki cen i opodatkowania paliw
transportowych), 2017 r.

63

Międzynarodowa Rada ds. Czystego Transportu (ICCT), „European Vehicle Market Statistics Pocketbook 2017/18” (Dane statystyczne na temat europejskiego rynku pojazdów – przewodnik
2017/18) i Eurostat, „Passenger cars in the EU” (Samochody osobowe w UE).

64

Biomasa jest substancją organiczną (drewno i węgiel drzewny), która wytwarza energię podczas
spalania.
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źródeł energii 65 stanowi, że do 2020 r. co najmniej w 20% całości zapotrzebowania na
energię w UE ma być zaspokajane ze źródeł odnawialnych. Od tego czasu środki finansowe
UE na rzecz projektów dotyczących biomasy uległy więcej niż podwojeniu 66. W sprawozdaniu
specjalnym nr 5/2018 w sprawie energii za źródeł odnawialnych na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich Trybunał stwierdził, że spalanie biomasy drzewnej może także
prowadzić do większych emisji pewnych szkodliwych substancji zanieczyszczających
powietrze. Podobne problemy zidentyfikowała EEA 67.
60. Do dodatkowego pogorszenia problemu zanieczyszczenia powietrza z ogrzewania
lokalnego przyczynia się korzystanie z nieefektywnych kotłów lub urządzeń grzewczych na
paliwo stałe. UE ustanowiła normy w celu poprawy efektywności takich urządzeń (dyrektywa
w sprawie ekoprojektu 68 i przepisy wykonawcze do niej), ale normy te wejdą w życie
w odniesieniu do nowych urządzeń dopiero w 2022 r.
61. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych jest głównym instrumentem UE regulującym
emisje zanieczyszczeń powietrza z instalacji przemysłowych (zob. załącznik I). Dyrektywa
umożliwia państwom członkowskim ustanowienie mniej restrykcyjnych dopuszczalnych
wielkości emisji, jeśli zastosowanie najlepszych dostępnych technik wiązałoby się z
„nieproporcjonalnie wysokimi kosztami” w stosunku do korzyści dla środowiska. Dyrektywa
przewiduje także pewną „elastyczność” polegającą na zwolnieniu ze stosowania
dopuszczalnych wartości ustanowionych względem dużych obiektów energetycznego

65

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

66

Wzrost z 1,6 mld euro w latach 2007-2013 do 3,4 mld euro w latach 2014-2020. Źródło danych:
Komisja Europejska.

67

W dokumencie EEA „Air quality in Europe – 2016 report” (Jakość powietrza w Europie –
sprawozdanie z 2016 r.) odnotowano, że polityka w dziedzinie klimatu nie zawsze musi być
zgodna z polityką w dziedzinie jakości powietrza oraz że stosowanie biomasy jako paliwa
w ogrzewaniu domowym prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza, które mogą powodować
poważne negatywne skutki dla zdrowia ludzi (s. 22).

68

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
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spalania. Na przykład 15 państw członkowskich 69 przyjęło „przejściowe plany krajowe”, które
dopuszczają wyższe pułapy emisji do 2020 r.; niektórym ciepłowniom miejskim przyznano
specjalne odstępstwo do 2023 r., a inne obiekty nie muszą stosować najlepszych dostępnych
technik, jeśli ograniczą swoją działalność i zostaną zamknięte do 2024 r.
62. Rolnictwo odpowiada za 94% emisji amoniaku (NH3) w UE 70. Amoniak jest prekursorem
PM. EEA wskazuje, że emisje NH3 z rolnictwa przyczyniły się do epizodów wysokiego stężenia
PM w niektórych regionach Europy, z przekroczeniem dopuszczalnych wartości PM10
ustanowionych w dyrektywie w sprawie jakości powietrza 71.
63. Chociaż strategie polityczne UE regulują praktyki rolnicze 72, postępy w ograniczaniu
zanieczyszczeń powietrza z rolnictwa są bardzo powolne 73, a od 2012 r. emisje NH3 nawet
zwiększały się 74. EEA zauważa, że pomimo istnienia technicznie i ekonomicznie wykonalnych
działań, np. w zakresie agronomii, zwierząt gospodarskich czy energii, muszą one jeszcze
zostać przyjęte na skalę i z intensywnością konieczną do zapewnienia znacznego
ograniczenia redukcji emisji 75.

69

Bułgaria, Republika Czeska, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Litwa, Węgry, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo.

70

Zob. EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2017 r.), 2017 r., s. 21.

71

EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2017 r.), 2017 r., s. 24.

72

W szczególności WPR za pośrednictwem środków rolnośrodowiskowych i innych inwestycji
w ramach funduszu rozwoju obszarów wiejskich; oraz dyrektywa azotanowa (dyrektywa Rady
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1), która
skupia się na wpływie azotu na jakość wody, a nie powietrza.

73

W latach 2000-2015 emisje NH3 w UE zmniejszyły się jedynie o 7%. Zob. EEA, „Air quality in
Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie z 2017 r.), 2017 r., s. 21 i 29.

74

Europejski Trybunał Obrachunkowy, „Dokument analityczny: przyszłość WPR”, 2018 r., s. 11.

75

EEA, „Air quality in Europe – 2017 report” (Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie
z 2017 r.), 2017 r., s. 24-29.
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… a środki finansowe UE są przydatne, jednak nie zawsze ukierunkowane
64. Trybunał zbadał, w jaki sposób program LIFE, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Fundusz Spójności wspierały działania mające na celu poprawę jakości powietrza
w sześciu państwach członkowskich objętych wizytami Trybunału.
Program LIFE
65. UE wspiera jakość powietrza poprzez swój program LIFE 76. Trybunał dokonał przeglądu
sześciu projektów LIFE dotyczących jakości powietrza w Niemczech, we Włoszech
i w Polsce 77. Obejmowały one projekt „Działania prawne LIFE – działania prawne w zakresie
czystego powietrza”, zapewniający wsparcie podmiotom społeczeństwa obywatelskiego, na
przykład na zakładanie spraw sądowych w dążeniu do poprawy jakości powietrza 78 (zob.
pkt 73). Wykorzystywanie budżetu LIFE do wspierania powództwa cywilnego na szczeblu
państwa członkowskiego jest nowatorską, opłacalną i szybką metodą zachęcania państw
członkowskich i miast do wspierania polityki dotyczącej jakości powietrza.
66. Od 2014 r. w ramach projektów zintegrowanych programu LIFE wspiera się planowanie
polityki w zakresie jakości powietrza poprzez wykorzystanie innych dostępnych środków
finansowych UE. W ramach projektu zintegrowanego udzielono wsparcia np. na wdrożenie
małopolskiego programu ochrony powietrza. Obejmował on kampanię informacyjną
skierowaną do obywateli regionu, mająca na celu zwiększenie świadomości na temat
zagrożeń stwarzanych przez dym z kotłów na paliwa stałe (zob. plakat na rys. 10).

76

Od 2014 r. w ramach programu LIFE sfinansowano 17 projektów dotyczących jakości powietrza
o łącznej wartości 38 mln euro.

77

Łączne środki finansowe dla tych projektów wyniosły 41 mln euro (24 mln euro sfinansowane
przez UE).

78

W szczególności z wykorzystaniem wytycznych zawartych w podręczniku w sprawie czystego
powietrza, opracowanym przy wsparciu w ramach tego projektu. W ramach projektu udzielono
wsparcia sprawom, które zakończyły się pomyślnym rozstrzygnięciem, na przykład w Republice
Czeskiej i Zjednoczonym Królestwie.
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Rys. 10 – Przykład plakatu informacyjnego w ramach programu LIFE w Małopolsce

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Finansowanie w ramach polityki spójności
67. EFRR i Fundusz Spójności zapewniają największe środki finansowe UE na rzecz jakości
powietrza. Podczas gdy niektóre działania mają bezpośrednio na celu ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza, wiele działań ukierunkowanych na inne cele (np. ekologiczny
transport miejski lub efektywność energetyczną) może także wiązać się z korzyściami dla
jakości powietrza.
68. Dostępne celowe środki finansowe 79 wzrosły z poziomu 880 mln euro w okresie
programowania 2007-2013 do 1,8 mld euro na lata 2014-2020, ale stanowiło to mniej niż 1%
łącznych środków finansowych w ramach polityki spójności. Ze środków tych korzystały trzy
z państw członkowskich, w których Trybunał przeprowadził wizyty, jednak tylko w Polsce
odpowiednie kwoty znacznie wzrosły między poprzednim a obecnym okresem
programowania. W Republice Czeskiej poziom finansowania był stabilny, natomiast
w Bułgarii znacznie obniżył się (zob. tabela 2).

79

Istnieje specjalny kod interwencji (083) dla działań w zakresie jakości powietrza (kod 47 w latach
2007-2013), ale jako że każdy projekt opatrzony jest pojedynczym kodem, wiele projektów
istotnych dla jakości powietrza może być zaklasyfikowanych pod innym kodem.
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Tabela 2 – Środki finansowe przeznaczone na jakość powietrza w Bułgarii, Republice
Czeskiej i w niektórych regionach Polski
(w mln euro)

(1)

2007/2013

2014/2020

Zmiana

Bułgaria

120

50

-58%

Republika Czeska

446

454

+2%

Polska(1)

140

368

+163%

Środki w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz
regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego.

Źródło: Komisja Europejska i państwa członkowskie.

69. Trybunał odnotował przypadki, w których państwa członkowskie nie nadawały priorytetu
finansowaniu projektów ukierunkowanych na główne źródła i zanieczyszczenia
zidentyfikowane w strefach jakości powietrza, w których Trybunał przeprowadził wizyty (zob.
ramka 4). Na przykład w Sofii żaden z projektów nie był ukierunkowany na ograniczenie
emisji z ogrzewania domowego (znaczące źródło emisji PM) 80.
70. Trybunał zauważył także, że projekty finansowane przez UE nie były wystarczająco
dobrze wspierane działaniami w ramach krajowych planów poprawy jakości powietrza. Na
przykład realizacji programu wymiany kotłów w Krakowie nie towarzyszy ograniczenie przez
władze krajowe dostępności nieefektywnych kotłów i niskiej jakości węgla.

80

W Sofii interwencje w zakresie ogrzewania domowego są nadal na etapie analizy i planowania.
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71. Trybunał odnotował także pozytywne przykłady projektów finansowanych przez UE,
które były dobrze ukierunkowane i bezpośrednio przyczyniały się do ograniczenia lokalnych
emisji, zgodnie z planami ochrony powietrza państw członkowskich. Dotyczy to na przykład
wymiany starych autobusów z silnikiem Diesla na autobusy zasilane sprężonym gazem
ziemnym (CNG), a także programu wymiany kotłów w Ostrawie. Realizowane były także
projekty mające na celu modernizację nieefektywnych systemów ogrzewania domowego
(w Krakowie) i transportu publicznego (w Krakowie i Sofii). Do 2013 r. w Krakowie i Ostrawie
realizowano projekty na rzecz ograniczenia emisji przemysłowych (główne źródło emisji PM
i NOX) 81.

Zakład przemysłowy w Ostrawie objęty finansowaniem
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Coraz większą rolę odgrywają działania obywatelskie…
72. EEA uznaje podawanie informacji do wiadomości publicznej za zasadniczy element
działań na rzecz rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza oraz ograniczenia jego
szkodliwych skutków 82, a WHO podkreśla, że „poprawa przejrzystości i przekazywanie dobrej
jakości informacji w miastach dodatkowo umożliwi ludziom produktywne uczestnictwo
81

Do 2013 r. ze środków funduszy strukturalnych UE można było wspierać ograniczenie emisji
szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze z instalacji przemysłowych (NOX, SOX i PM)
objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Z możliwości tej skorzystała
Republika Czeska. W obecnym okresie programowania nie jest to już możliwe, jeśli takie
projekty mogą także ograniczać emisję CO2.

82

EEA, „Cleaner air benefits human health and climate change” (Czystsze powietrze korzystne dla
zdrowia ludzi i zmiany klimatu), 2017 r.
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w procesach decyzyjnych” 83. W dyrektywie w sprawie jakości powietrza ustanowiono progi
alarmowe dla SO2, NO2 i O3, ale nie dla PM 84, oraz zobowiązano państwa członkowskie do
podawania szczegółowych informacji do wiadomości publicznej 85. Obywatele mogą zatem
odgrywać kluczową rolę w monitorowaniu wdrażania przez państwa członkowskie dyrektywy
w sprawie jakości powietrza, w szczególności gdy rezultaty wiążą się z trudnymi wyborami
politycznymi. Działania lokalne są ważne, jednak wymagają świadomości publicznej: tylko
jeśli obywatele są dobrze poinformowani, mogą być zaangażowani w politykę i podejmować
działania w stosownych przypadkach, w tym poprzez zmianę swojego zachowania.
73. Dowodem na rosnące znaczenie działań obywatelskich są niedawne sprawy sądowe
wniesione przez obywateli i organizacje pozarządowe przeciwko organom krajowym.
W Republice Czeskiej, Niemczech, we Francji, Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie sądy
krajowe wydawały orzeczenia wspierające prawo obywateli do czystego powietrza
i zobowiązały odnośne państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań w celu
rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza.
… jednak prawa obywateli w zakresie dostępu do sprawiedliwości nie są wyraźnie
chronione w dyrektywie…
74. Prawo do sprawiedliwości, informacji dotyczących środowiska i udziału społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji środowiskowych zostało ustanowione w konwencji z Aarhus, której
stronami są UE i 28 państw członkowskich 86. Trybunał stwierdził, że inne dyrektywy
83

WHO, „Global Report on Urban Health” (Globalny raport na temat zdrowia w miastach), 2016 r.,
s. 206.

84

Art. 19 i załącznik XII do dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

85

Art. 26 dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

86

UE przyjęła konwencję z Aarhus decyzją Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska (Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1) oraz transponowała jej postanowienia
w zakresie dostępu do informacji dotyczących środowiska dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003,
s. 26) względem państw członkowskich UE oraz rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13)
w odniesieniu do dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
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środowiskowe zawierają wyraźne przepisy gwarantujące społeczeństwu dostęp do
sprawiedliwości, których nie przewiduje dyrektywa w sprawie jakości powietrza 87.
75. Przepisy prawa krajowego znacznie różnią się między sobą, a organizacje społeczeństwa
obywatelskiego stwierdziły, że w niektórych państwach członkowskich obywatele pragnący
uzyskać dostęp do wymiaru sprawiedliwości napotykają przeszkody.
… a informacje na temat jakości powietrza są czasami niejasne
76. Trybunał sprawdził informacje udostępniane obywatelom w internecie przez organy
publiczne w sześciu miastach, w których przeprowadzono wizyty. W tym celu Trybunał
przeanalizował wskaźniki jakości powietrza, informacje o skutkach zdrowotnych
zanieczyszczenia powietrza, dostępność danych na temat jakości powietrza w czasie
rzeczywistym oraz inne narzędzia.
77. Wskaźniki jakości powietrza to narzędzia, które mogą zapewnić obywatelom zrozumiałe
informacje. Wskaźnikami takimi posługuje się pięć z sześciu miast, w których Trybunał
przeprowadził wizyty. Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie, regiony i miasta
definiują wskaźniki jakości powietrza w różny sposób, co skutkuje różnymi ocenami tej samej
jakości powietrza (zob. na przykład tabela 3). Jako że szkody dla zdrowia ludzi są podobne
w przypadku takiego samego zanieczyszczenia powietrza, niezależnie od lokalizacji,
odmienne klasyfikacje tej samej jakości powietrza ograniczają wiarygodność przekazywanych
informacji.

dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska względem instytucji i organów
UE.
87

Bardziej jednoznaczne prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości są zawarte w art. 25
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych lub w art. 11 dyrektywy 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 (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
Trybunał stwierdził również, że prawa społeczeństwa do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji
dotyczących środowiska nie są w dyrektywie w sprawie jakości powietrza zapisane tak wyraźnie,
jak w innych dyrektywach (zob. art. 31 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312
z 22.11.2008, s. 3) lub art. 19 dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz
uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1)).
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Tabela 3 – Wskaźniki jakości powietrza w odniesieniu do PM10 (na marzec 2018 r.)
Wskaźnik oparty na
godzinowej/dobowej
wartości PM
0
EEA

Bruksela
Mediolan

10
dobra

doskonała

bardzo
dobra
dobra

Kraków

bardzo dobra

Ostrawa

bardzo dobra
bardzo
dobra
dobra

Stuttgart
Sofia

20

30
zadowalająca

40
umiarkowana

stosunkowo umiarkodobra
wana
zadowalająca

dobra

50

60

70
80
niezadowalająca

zdecydowanie
niezadowa- niezadowalająca
lająca
średnia

zła

dobra
dobra
satysfakcjonująca

zadowalająca
dostateczna

dobra

90

100

bardzo zła
zła

140
180
200+
zdecydowanie niezadowalająca

umiarkowana

dostateczna

odpowiednia

niezadowalająca

bardzo
zła
zdecydowanie
niezadowalająca

zła

bardzo zła

zła
zadowalająca

fatalna
fatalna

dostateczna

zła

bardzo
zła

Źródło: EEA oraz strony internetowe miast.

78. Ponieważ państwa członkowskie nie zdołały uzgodnić wspólnego wskaźnika, EEA we
współpracy z Komisją Europejską niedawno wprowadziła wskaźnik dla całego terytorium UE
(zob. rys. 11 poniżej). Sprawdzając wskaźnik EEA, obywatele mogą porównać jakość
powietrza w całej Europie w czasie rzeczywistym. Nie jest to jednoznaczne z oceną zgodności
z normami UE (która wymaga dłuższych serii danych).
Rys. 11 – Wskaźnik jakości powietrza EEA na dzień 20.3.2018 r.
Europejski indeks jakości powietrza

Jakość powietrza
Jakość
Dobr
Dobra
powietrza
a
Zadowalająca

Umiarkowana
Niezadowalająca
Zdecydowanie
niezadowalająca
Brak danych
Wyjaśnienie legendy

Źródło: EEA.

79. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza nakazuje państwom członkowskim informowanie
społeczeństwa o możliwych skutkach zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza.
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Przekazywane w internecie przez organy publiczne informacje dotyczące skutków
zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza i działań, które mogą podjąć obywatele w celu
złagodzenia ryzyka, były czasami ograniczone i trudne do znalezienia. Ma to jeszcze większe
znaczenie, biorąc pod uwagę, że normy UE skutkują niedoszacowaniem zagrożeń
wynikających z niskiej jakości powietrza (zob. pkt 19-27).
80. Państwa członkowskie są zobowiązane przekazywać Komisji dane na temat jakości
powietrza w czasie rzeczywistym 88. W momencie przeprowadzania kontroli przez Trybunał
wywiązywało się z tego dwadzieścia pięć państw członkowskich 89. Spośród sześciu miast,
w których Trybunał przeprowadził wizyty, cztery prezentowały dane w czasie rzeczywistym
na swoich stronach internetowych 90. Miasta te korzystały z różnorodnych narzędzi w celu
informowania społeczeństwa. W tabeli 4 przedstawiono pewne dobre praktyki stosowane
w celu przekazywania informacji obywatelom.
Tabela 4 – Dobre praktyki w zakresie informowania obywateli
Mapy przestrzenne wykorzystujące modelowanie

Bruksela, Mediolan, Ostrawa

Powiadomienia w czasie szczytów zanieczyszczeń
(wiadomość SMS lub e-mail itp.)

Bruksela, Kraków, Ostrawa

Aplikacje na smartfony
Wyświetlacze w miejscach publicznych (ulice, metro)
Możliwe do pobrania serie danych na potrzeby analizy
System wczesnego ostrzegania o PM na podstawie
prognoz pogody

Ostrawa, Kraków
Kraków, Sofia
Bruksela, Stuttgart, Mediolan,
Kraków
Stuttgart

88

Dane te określa się mianem danych aktualnych. Są one przekazywane automatycznie do EEA
w bardzo krótkich odstępach czasu (zwykle co godzinę). Do przekazywania aktualnych danych
zobowiązuje państwa członkowskie art. 5 decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/UE z dnia
12 grudnia 2011 r. ustanawiającej 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 (Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 86).
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Aktualnych danych nie przekazywały Rumunia, Grecja i częściowo Włochy. Na dzień 27 czerwca
2018 r. na europejskim portalu dotyczącym jakości powietrza brakowało danych dotyczących
PM dla Danii, Irlandii, Cypru, Łotwy i Malty.
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W momencie przeprowadzania analizy przez Trybunał Sofia nie dysponowała danymi,
a Mediolan wyświetlał średnie wartości dla każdej stacji z dnia poprzedniego.
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81. Chociaż większość miast, w których Trybunał przeprowadził wizyty, podawała wskaźniki
jakości powietrza i dane na temat jakości powietrza w czasie rzeczywistym, a niektóre
przyjęły inne dobre praktyki, Trybunał stwierdził, że informacje podawane do wiadomości
publicznej nie były tak jasne czy przydatne jak informacje udostępniane przez pewne inne
europejskie miasta 91.
WNIOSKI I ZALECENIA
82. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza stanowi największe
środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w UE. EEA szacuje, że skutkuje ono około 400 000
przedwczesnych zgonów każdego roku, przy czym szczególnie narażone są osoby na
obszarach miejskich. Najbardziej szkodliwymi z zanieczyszczeń powietrza są pył zawieszony,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon w warstwie przyziemnej. Dyrektywa w sprawie
jakości powietrza z 2008 r. stanowi podstawę polityki czystego powietrza UE, gdyż ustanawia
dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy.
83. Trybunał stwierdził, że działania UE mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed
zanieczyszczeniem powietrza nie przyniosły oczekiwanych skutków. Istotne koszty społeczne
i ekonomiczne nie zostały jeszcze odzwierciedlone w odpowiednich działaniach w całej UE.
84. Jakość powietrza poprawiła się wprawdzie dzięki ograniczeniu emisji, jednak
zanieczyszczenie powietrza nadal wywiera poważny wpływ na zdrowie obywateli. Niektóre
normy jakości powietrza UE są mniej rygorystyczne niż sugerowałyby to dowody dotyczące
wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Państwa członkowskie często nie
przestrzegają tych norm i nie podejmują wystarczająco skutecznych działań, aby poprawić
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Takie jak Paryż (Airparif) czy Londyn (London Air). Na przykład strona internetowa Airparif
zapewnia scentralizowane i przyjazne dla użytkownika informacje na temat jakości powietrza:
pokazuje mapy przestrzenne w czasie rzeczywistym, przekazuje prognozy na następny dzień,
oferuje dostęp do automatycznych powiadomień i aplikacji na telefon. W jej ramach została
opracowana aplikacja pozwalająca na obliczanie indywidualnego narażenia i optymalizację tras
przemieszczania się w celu unikania najbardziej zanieczyszczonych obszarów. Strona ta zawiera
także specjalną sekcję na temat zdrowia, w której wykorzystano grafiki i pomoce wizualne,
opisano krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza, przedstawiono
informacje na temat populacji objętej ryzykiem i dane statystyczne na temat przedwczesnych
zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a także podano odniesienia do wytycznych
WHO.
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jakość powietrza. Monitorowanie, a następnie egzekwowanie przez Komisję nie
doprowadziło do faktycznych zmian. Trybunał stwierdził, że w niektórych strategiach
politycznych UE nie uwzględniono jeszcze w wystarczającym stopniu znaczenia poprawy
jakości powietrza, a jednocześnie zauważył, że finansowanie przez UE zapewnia użyteczne
wsparcie. Obywatele mogą odgrywać kluczową rolę w monitorowaniu wdrażania przez
państwa członkowskie dyrektywy w sprawie jakości powietrza, o czym świadczą zakończone
powodzeniem sprawy sądowe w kilku państwach członkowskich. Wzrasta też świadomość
społeczna i zakres dostępnych informacji. W kolejnych punktach przedstawiono główne
wnioski Trybunału i odnośne zalecenia.
85. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza opiera się na normach jakości powietrza, które
pochodzą sprzed 15 do 20 lat. Niektóre z tych norm są o wiele mniej rygorystyczne niż
wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto normy zezwalają na częste przekraczanie
dopuszczalnych wartości i nie obejmują krótkoterminowej wartości dla bardzo szkodliwego
czynnika zanieczyszczenia powietrza, jakim jest PM2,5 (zob. tabela 1 i pkt 18-26).
Wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm w UE popierają eksperci z zakresu zdrowia
(zob. pkt 27). Mało rygorystyczne normy nie zapewniają odpowiednich ram dla ochrony
zdrowia ludzi. Oznacza to, że istnieją miejsca, gdzie jakość powietrza jest niska, a mimo to
spełniają one wymogi prawa Unii.
86. Wprawdzie sytuacja poprawia się, jednak większość państw członkowskich nadal nie
spełniała unijnych norm jakości powietrza (pkt 28-29).
87. W odniesieniu do pomiarów jakości powietrza Trybunał stwierdził, że nie ma
wystarczających gwarancji, iż jakość powietrza jest mierzona przez państwa członkowskie
w odpowiednich miejscach. Ze względu na nieprecyzyjne kryteria zawarte w dyrektywie
państwa członkowskie niekoniecznie mierzą stężenia w pobliżu głównych dróg miejskich lub
dużych obiektów przemysłowych (zob. pkt 32-34), które nadal stanowią główne źródła
zanieczyszczeń. Trybunał zauważył, że termin przekazywania danych Komisji ustanowiony
w dyrektywie w sprawie jakości powietrza jest mniej rygorystyczny niż we wcześniejszych
dyrektywach (pkt 35).
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88. Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie nie podejmują wystarczająco skutecznych
działań, aby jak najszybciej poprawić jakość powietrza. Ogólnie rzecz biorąc, jakość planów
ochrony powietrza państw członkowskich była niewystarczająca, a przewidziane w nich
działania nie były dostatecznie ukierunkowane. Plany te często cechowały się słabym
zarządzaniem (np. brakiem koordynacji pomiędzy organami krajowymi i lokalnymi), nie miały
wycenionych kosztów ani wskazanych źródeł finansowania i nie zawierały informacji na
temat rzeczywistego wpływu działań na jakość powietrza. Dyrektywa w sprawie jakości
powietrza nie zobowiązuje państw członkowskich do informowania Komisji o realizacji
swoich planów. Niewystarczające postępy w poprawie jakości powietrza dowodzą potrzeby
bardziej skutecznych działań (zob. pkt 36-47).
89. Komisja napotyka ograniczenia w monitorowaniu wyników państw członkowskich.
Państwa członkowskie nie muszą przekazywać danych na temat realizacji swoich planów
ochrony powietrza. Niektóre przepisy dyrektywy są trudne do zweryfikowania, a Komisja
otrzymuje setki planów ochrony powietrza i obszerne zbiory danych, które musi
przeanalizować. Trybunał odnotował, że Komisja wnosiła sprawy wobec państw
członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdy uznawała, że poważnie
naruszają one dyrektywę (zob. pkt 48-50). Postępowania takie są jednak długotrwałe,
a dotychczas, pomimo uzyskania kilku korzystnych wyroków (pkt 51-54), dopuszczalne
wartości jakości powietrza są nadal często przekraczane.
Zalecenie 1 – Skuteczniejsze działania ze strony Komisji
Aby podejmować skuteczniejsze działania w celu poprawy jakości powietrza, Komisja powinna:
a)

upowszechniać najlepsze praktyki stosowane przez państwa członkowskie, które w udany

sposób uwzględniły w swoich planach ochrony powietrza wymagania dyrektywy w sprawie jakości
powietrza, między innymi w takich kwestiach jak informacje istotne do celów monitorowania;
ukierunkowane, uwzględnione w budżecie i krótkoterminowe działania na rzecz poprawy jakości
powietrza; oraz planowane ograniczenia poziomu stężeń w określonych lokalizacjach;
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b)

aktywnie zarządzać każdym etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom

państwa członkowskiego w celu skrócenia czasu rozstrzygnięcia spraw lub wniesienia ich do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
c)

zapewnić państwom członkowskim, które są w największym stopniu dotknięte problemem

transgranicznych zanieczyszczeń powietrza wewnątrz UE, pomoc w zakresie współpracy i wspólnych
działań, w tym w zakresie wprowadzenia odpowiednich środków w ich planach jakości powietrza.
Docelowy termin wdrożenia: 2020 r.

90. Na podstawie wniosków dotyczących norm jakości powietrza, działań podejmowanych
przez państwa członkowskie w celu poprawy jakości powietrza, a także dalszego
monitorowania i egzekwowania oraz zwiększania świadomości społecznej i zakresu
informowania (zob. poniżej) Trybunał zaleca, by Komisja rozważyła ambitną nowelizację
dyrektywy w sprawie jakości powietrza, która nadal będzie istotnym instrumentem walki
o czystsze powietrze.
Zalecenie 2 – Ambitna nowelizacja dyrektywy w sprawie jakości powietrza
Podczas przygotowywania wniosku legislacyjnego Komisja powinna uwzględnić następujące kwestie:
a)

rozważenie aktualizacji unijnych wartości dopuszczalnych i docelowych (dla PM, SO2 i O3),

zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO; ograniczenia liczby przypadków, w których stężenia mogą
przekroczyć normy (dla PM, NO2, SO2 i O3); oraz ustanowienia krótkoterminowej dopuszczalnej
wartości dla PM2,5 i progów alarmowych dla PM;
b)

udoskonalenie planów ochrony powietrza, w szczególności ukierunkowanie ich na rezultaty,

a także wprowadzenie obowiązku corocznego przekazywania informacji na temat ich realizacji oraz
ich aktualizowania w razie potrzeby. Należy ograniczyć liczbę planów ochrony powietrza dla
poszczególnych stref jakości powietrza;
c)

doprecyzowanie wymogów dotyczących rozmieszczenia stacji pomiarowych na terenach

przemysłowych i w miejscach oddziaływania ruchu drogowego, aby lepiej mierzyć największe
narażenie ludności na zanieczyszczenie powietrza, oraz określenie minimalnej liczby stacji
pomiarowych według typu (w miejscach oddziaływania ruchu drogowego, na terenach
przemysłowych lub stacje pomiarów tła);
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d)

możliwość nakazania przez Komisję ustawienia dodatkowych punktów pomiarowych, jeśli uzna

ona to za konieczne w celu lepszego pomiaru zanieczyszczenia powietrza;
e)

przyspieszenie terminu przekazywania zatwierdzonych danych co najmniej na 30 czerwca

roku n+1 (obecnie jest to 30 września n+1) oraz wyraźne zobowiązanie państw członkowskich do
przekazywania danych bieżących (w czasie rzeczywistym);
f)

wyraźne przepisy w celu zagwarantowania praw obywateli do dostępu do sprawiedliwości.

Docelowy termin wdrożenia: 2022 r.

91. Wiele strategii politycznych UE ma wpływ na jakość powietrza. Biorąc pod uwagę istotne
koszty społeczne i ekonomiczne zanieczyszczenia powietrza, Trybunał uważa, że
w niektórych strategiach politycznych UE w niewystarczającym stopniu uwzględniono wagę
tego problemu. Na przykład strategie polityczne w obszarze klimatu i energii, transportu,
przemysłu oraz rolnictwa zawierają elementy mogące wpływać niekorzystnie na czyste
powietrze (zob. pkt 55-63).
92. Bezpośrednio na działania w zakresie jakości powietrza przeznacza się mniej niż 1%
środków finansowych w ramach unijnej polityki spójności. Inne działania w ramach polityki
spójności mogą jednak wiązać się z pośrednimi korzyściami dla jakości powietrza. Trybunał
stwierdził, że projekty finansowane przez UE nie były wystarczająco dobrze ukierunkowane
ani wspierane przez plany poprawy jakości powietrza państw członkowskich, ale
zidentyfikował także kilka dobrych przykładów. Trybunał zauważył, że projekty LIFE
pomagały obywatelom w podejmowaniu działań mających na celu poprawę jakości
powietrza w swoich państwach członkowskich oraz w lepszym ukierunkowaniu działań
finansowanych przez UE (pkt 64-71).
Zalecenie 3 – Nadawanie priorytetu jakości powietrza i uwzględnianie jej w strategiach
politycznych UE
Aby w większym stopniu uwzględniać jakość powietrza w strategiach politycznych UE, Komisja
powinna opracować oceny:
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a)

innych strategii politycznych UE, które zawierają elementy mogące wpływać niekorzystnie na

czyste powietrze, oraz podjąć działania w celu lepszego dostosowania tych strategii politycznych do
celu, jakim jest jakość powietrza;
b)

faktycznego wykorzystania odpowiednich środków finansowych UE przeznaczonych na realizację

unijnych celów w zakresie jakości powietrza do ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza,
w szczególności PM, NOX i SOx.
Docelowy termin wdrożenia: 2022 r.

93. Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia powietrza odgrywają
społeczna świadomość i informacje. W ostatnim czasie obywatele bardziej angażowali się
w sprawy związane z jakością powietrza, a sądy krajowe w kilku państwach członkowskich
wydały orzeczenia popierające prawo obywateli do czystego powietrza (pkt 72 i 73).
Trybunał stwierdził jednak, że w porównaniu z innymi dyrektywami środowiskowymi
dyrektywa w sprawie jakości powietrza nie zawiera szczegółowych przepisów
gwarantujących obywatelom dostęp do sprawiedliwości (zob. pkt 74). Trybunał zauważył
także, że informacje na temat jakości powietrza udostępniane obywatelom są czasami
niejasne (zob. pkt 76-81).
Zalecenie 4 – Lepsza społeczna świadomość i informacje
Aby poprawić jakość informacji dla obywateli, Komisja powinna:
a)

z pomocą pracowników służby zdrowia zidentyfikować i zestawić informacje o najbardziej

krytycznym znaczeniu, jakie Komisja i organy państw członkowskich powinny udostępniać
obywatelom (w tym informacje o skutkach zdrowotnych i zalecenia dotyczące zachowania);
b)

wspierać państwa członkowskie w przyjmowaniu najlepszych praktyk w zakresie komunikowania

się z obywatelami i angażowania ich w kwestie dotyczące jakości powietrza;
c)

publikować rankingi stref jakości powietrza o najlepszych i najgorszych postępach osiąganych

każdego roku oraz dzielić się najlepszymi praktykami stosowanymi w miejscach osiągających
najlepsze wyniki;
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d)

opracować narzędzie internetowe umożliwiające obywatelom zgłaszanie naruszeń jakości

powietrza oraz przekazywanie Komisji informacji zwrotnych na temat kwestii związanych
z działaniami państw członkowskich dotyczącymi jakości powietrza;
e)

wspierać państwa członkowskie w opracowywaniu przyjaznych dla użytkownika narzędzi

umożliwiających społeczeństwu dostęp do informacji na temat jakości powietrza i jej monitorowania
(na przykład aplikacji na smartfony lub specjalnych stron w mediach społecznościowych);
f)

wraz z państwami członkowskimi dążyć do porozumienia w sprawie harmonizacji wskaźników

jakości powietrza.
Docelowy termin wdrożenia: 2022 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczył członek Trybunału
Obrachunkowego Nikolaos A. Milionis, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 11 lipca
2018 r.
W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

1

ZAŁĄCZNIK I
Główne dyrektywy ustanawiające dopuszczalne wartości dla źródeł emisji
Do najważniejszych aktów prawnych UE dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza
z poszczególnych źródeł należą dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji, mająca na celu
ograniczenie emisji ogółem; dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych i dyrektywa w sprawie
średnich obiektów energetycznego spalania w odniesieniu do źródeł przemysłowych; rozporządzenie
w sprawie emisji z pojazdów Euro 5 i Euro 6 oraz inne dyrektywy dotyczące transportu 92; a także
dyrektywa w sprawie ekoprojektu i rozporządzenia wykonawcze do niej w odniesieniu do ogrzewania
i chłodzenia domowego.

Dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji
W dyrektywie w sprawie jakości powietrza ustanowiono wspólne dopuszczalne wartości
zanieczyszczeń w miejscach ich występowania, natomiast dyrektywa w sprawie krajowych poziomów
emisji dotyczy emisji na poziomie krajowym. Nakazuje ona, by każde państwo członkowskie
zobowiązało się do ograniczenia emisji SO2, NOX, NMLZO, NH3 i PM2,5 (ale nie emisji PM10) do roku
2020, do roku 2030 i później.
Dyrektywa, która została przyjęta w 2001 r. i zmieniona w 2016 r., odzwierciedla międzynarodowe
zobowiązania do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza podjęte przez UE i jej państwa członkowskie
względem Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) 93. UE i jej 28 państw członkowskich
przekazują tej komisji swoje bilanse emisji.
W 2010 r., który był terminem ustalonym w dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji
z 2001 r., 12 państw członkowskich nie osiągnęło co najmniej jednej z deklarowanych wartości
docelowych.
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W szczególności rozporządzenia (WE) nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r., (WE) nr 692/2008
z dnia 18 lipca 2008 r. i (UE) 2016/427 z dnia 10 marca 2016 r.; oraz dyrektywa 2007/46/WE
z dnia 5 września 2007 r. Także rozporządzenia (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. oraz
(UE) 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie pojazdów ciężkich.
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Zobowiązania te są podejmowane na mocy protokołu z Göteborga stanowiącego część
Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości
(LRTAP).

2
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych94 i dyrektywa w sprawie średnich obiektów
energetycznego spalania 95
Celem tych dyrektyw jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska w UE
poprzez ograniczenie szkodliwych emisji przemysłowych. Ustanowiono w nich wiążące dopuszczalne
wartości NOX, SO2 i pyłu (który obejmuje PM) 96.
Zgodnie z dyrektywami w sprawie emisji przemysłowych około 50 000 obiektów przemysłowych musi
uzyskać zezwolenie na eksploatację udzielane przez krajowe organy państw członkowskich UE oraz
stosować najlepsze dostępne techniki (BAT).
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych ma zastosowanie do dużych obiektów przemysłowych
w różnych branżach: energetycznej, produkcji i obróbki metali, mineralnej, chemicznej,
gospodarowania odpadami i innych. Zawiera szczegółowe przepisy w sprawie spalania paliw
w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie wynoszącej
50 megawatów (MW) lub więcej, które mają zastosowanie do około 3 500 obiektów, w tym do 370
bardzo dużych obiektów opalanych biomasą i paliwami stałymi o mocy cieplnej wynoszącej ponad
300 MW, działających w UE.
W lipcu 2017 r. Komisja przyjęła decyzję wykonawczą opartą na nowym dokumencie referencyjnym
aktualizującym BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania 97. Zezwolenia na eksploatację tych
obiektów muszą zostać odnowione do 2021 r. z uwzględnieniem konkluzji dotyczących BAT
i odpowiednich poziomów emisji zanieczyszczeń.

94

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja
przekształcona) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

95

Dyrektywa (UE) 2015/2193.

96

Jest to szczególnie ważne w przypadku elektrowni węglowych, które odpowiadają za około 52%
emisji przemysłowych SO2, 40% NO2 i 37% PM (źródło: Sprawozdanie AirClim, ClientEarth i EEB
„Clearing the Air” (Oczyszczanie powietrza), 2017 r., s. 31).

97

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów
energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE.
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Dyrektywa w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania dotyczy, z kilkoma wyjątkami,
obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do 50 MW, niezależnie od
rodzaju wykorzystywanego przez nie paliwa.
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ZAŁĄCZNIK II

Maksymalne wartości stężeń w sześciu strefach jakości powietrza (dane na dzień 13 grudnia 2017 r.) 98
NO2

PM2,5
roczne średnie (maks. 25 µg/m3)

3

Strefa
jakości
powietrza:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Strefa
jakości
powietrza:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

98

roczne średnie (maks. 40 µg/m )
Bruksela

51,57
53,75
49,97
48,13
62,62
47,38
45,17
47,72

Bruksela

66
49
88
57
58
33
19
15

Kraków

70,02
70,36
73,07
71,45
68,00
61,50
63,13
59,28

Mediolan

80,55
73,36
79,42
67,34
57,48
59,34
75,27
67,00

Ostrawa

46,96
50,90
46,41
43,10
41,43
39,18
39,95
39,07

Sofia

57,51
48,52
51,76
45,33
39,30
31,92
32,69
33,15

Stuttgart

111,91
99,92
97,33
91,27
89,03
88,60
87,23
81,60

Strefa
jakości
powietrza:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bruksela

23,64
22,44
25,05
22,76
20,38
16,99
16,28
17,20

Kraków

39,24
61,13
54,98
46,20
43,48
45,02
43,85
37,88

Mediolan

34,40
33,38
39,01
34,00
30,99
26,19
31,90
28,53

Ostrawa

38,84
50,21
41,45
42,22
35,76
36,18
33,04
31,63

Sofia

23,84
31,14
44,64
28,00
30,46
28,71
24,57
22,14

PM10

PM10

liczba dni powyżej 50 µg/m3 (maks. 35)

roczne średnie (maks. 40 µg/m3)

Kraków

168
148
204
132
158
188
200
164

Mediolan

116
90
132
111
100
88
102
73

Ostrawa

Źródło: Europejski portal dotyczący jakości powietrza.

135
159
123
110
102
116
84
80

Sofia

161
134
134
108
109
104
72
71

Stuttgart

112
104
89
80
91
64
72
63

Strefa
jakości
powietrza:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Bruksela

36,50
32,90
39,40
34,30
33,50
31,99
27,20
24,69

Kraków

60,34
65,95
76,63
65,85
59,67
63,90
67,81
56,67

Mediolan

46,81
40,72
50,22
46,11
42,40
37,06
41,58
38,12

Ostrawa

53,11
66,00
52,54
56,27
47,00
48,04
41,57
39,71

Sofia

65,44
53,84
70,48
53,89
52,43
52,96
41,78
40,00

Stuttgart

25,62
27,29
23,94
20,74
20,77
17,67
17,50
17,80

Stuttgart

45,16
44,07
39,76
37,56
40,07
37,52
37,08
37,56
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ZAŁĄCZNIK III
Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związane
z dyrektywą w sprawie jakości powietrza – stan na kwiecień 2018 r.
Państwo członkowskie

PM10
Belgia
TSUE
(wstrzymane)
Bułgaria
WYR
Republika Czeska
UO
Dania
Niemcy
UO
Estonia
Irlandia
Grecja
UO
Hiszpania
UO
Francja
UO
Chorwacja
Włochy
UO
Cypr
Łotwa
UO
Litwa
Luksemburg
Węgry
UO
Malta
Niderlandy
Austria
Polska
WYR
Portugalia
UO
Rumunia
UO
Słowenia
WUU
Słowacja
UO
Finlandia
Szwecja
UO
Zjednoczone Królestwo
-

Status postępowania
NO2
SO2
WUU
WUU
WUU
UO
UO
UO
UO
WUU
WUU
WUU
WUU
WUU
UO

UO
-

Monitorowanie
WUU
WUU
-

Legenda:
WUU = wysłane wezwanie do usunięcia uchybienia
UO = wysłana uzasadniona opinia
TSUE = sprawa skierowana do TSUE
WYR = TSUE wydał wyrok
Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego rozpoczyna się od
wydania przez Komisję skierowanego do państwa członkowskiego wezwania do usunięcia uchybienia,
w którym określa się zakres sprawy. Jeśli Komisja nie uzna argumentów państwa członkowskiego za
racjonalne i przekonujące, wysyła kolejne pismo (uzasadnioną opinię), która jest ostatnim krokiem
przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
„ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – NASZE ZDROWIE NADAL NIE JEST
WYSTARCZAJĄCO CHRONIONE”
STRESZCZENIE
I. Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacuje, że (w 2014 r.) w Unii Europejskiej 399 000
przedwczesnych zgonów spowodowanych było narażeniem na działanie pyłu drobnego (PM2,5), 75
000 przypadków – narażeniem na działanie dwutlenku azotu (NO2), a 13 600 przypadków –
narażeniem na działanie ozonu w warstwie przyziemnej (O3). Mimo że te wartości liczbowe
w pewnym stopniu się pokrywają (np. ponieważ NO2 jest prekursorem PM2,5) i nie można ich po
prostu zsumować, wskazują one, że zanieczyszczenie powietrza każdego roku jest przyczyną ponad
400 000 przedwczesnych zgonów w UE.
II. W ostatnich dziesięcioleciach odnotowano zarówno redukcję emisji czynników zanieczyszczenia
powietrza, jak i redukcję ich stężenia, jednak w tym drugim przypadku nie nastąpiło to w stopniu
wystarczającym, aby zapewnić spełnienie unijnych norm jakości powietrza w całej Unii
Europejskiej.
IV. Chociaż rzeczywiście nie wszystkie cele dyrektywy w sprawie jakości powietrza zostały
w pełni osiągnięte, dyrektywa ta doprowadziła do znacznej poprawy jakości powietrza w całej UE.
Nie można zaprzeczyć, że występują niedociągnięcia w sposobie wdrażania tej dyrektywy i że
nadal dochodzi do znacznych przekroczeń. Istnieją jednak przykłady poprawy jakości powietrza lub
znacznej poprawy monitorowania jakości powietrza zgodnie z wymogami tej dyrektywy.
Dyrektywy były głównym bodźcem do wprowadzenia takich ulepszeń.
Obecnie Komisja sama przeprowadza ocenę adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza
atmosferycznego, w ramach której dokona oceny adekwatności, skuteczności, efektywności,
spójności i unijnej wartości dodanej tych przepisów. Bez uszczerbku dla wyniku oceny
adekwatności Komisja uważa, że działania UE mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed
zanieczyszczeniem powietrza były co najmniej częściowo skuteczne.
b) W niektórych przypadkach zanieczyszczenie powietrza może być niedoszacowane, jeżeli nie jest
właściwie monitorowane w konkretnych przypadkach, jednak Komisja nie dostrzega systemowych
błędów
w monitorowaniu
jakości
powietrza
w
UE.
c) W dokumencie COM(2018) 330 przedstawiono perspektywę Komisji na wdrożenie
i egzekwowanie dyrektywy w sprawie jakości powietrza.
d) W komunikacie „Czyste powietrze dla wszystkich” z 2018 r. (COM(2018) 330) oraz
w programie „Czyste powietrze dla Europy” z 2013 r. (COM/2013/0918) podkreślono duże
znaczenie zajęcia się problemem zanieczyszczenia powietrza, w tym poprzez powiązane polityki
UE.
Jakość powietrza można poprawić w drodze inwestycji w innych dziedzinach, co przyniesie
znaczące wspólne korzyści w zakresie jakości powietrza (np. wymiana starych elektrowni
węglowych na elektrownie gazowe, inwestycje w nowe linie metra, obwodnice miast itp.). Nie
kwalifikowałyby się one do bezpośredniego finansowania na rzecz jakości powietrza, jednak
w istotny sposób przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.
e) Zob. odpowiedź do pkt 73 i 74 poniżej.
V. Komisja uważa, że zalecenia Trybunału stanowią istotny wkład w trwającą obecnie ocenę
adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza.
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Poniżej przedstawiono szczegółowe uwagi na temat poszczególnych zaleceń.
WSTĘP
Ramka 1 – Główne czynniki zanieczyszczenia powietrza
Jeżeli chodzi o udział paliw stałych w zanieczyszczeniu powietrza, zakres tego udziału zależeć
będzie również od jakości stosowanych paliw i technologii kotłów.
Ramka 2 – Jakość powietrza nie zależy wyłącznie od emisji zanieczyszczeń
Ogrzewanie domowe i rolnictwo to kolejne kluczowe działania człowieka przyczyniające się do
zanieczyszczenia powietrza.
7. W dyrektywie 2008/50/WE skonsolidowano poprzednią dyrektywę ramową 96/62/WE i trzy
spośród jej czterech dyrektyw pochodnych – dyrektywę 1999/30/WE, 2000/69/WE i 2002/3/WE.
Nie ustanowiono w niej nowych norm jakości powietrza – poza kilkoma wyjątkami – lecz
potwierdzono normy uzgodnione wcześniej.
Czwarta dyrektywa pochodna dyrektywy 96/62/WE, tj. dyrektywa 2004/107/WE, nadal obowiązuje
(i określa ważne wartości docelowe dla kilku czynników zanieczyszczenia powietrza). W związku
z powyższym Komisja preferuje zbiorowe odniesienie do dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE
jako do „dyrektyw w sprawie jakości powietrza”, przy czym zdaje sobie sprawę, że kontrola ta
koncentrowała się jedynie na dyrektywie 2008/50/WE.
8. Powiązane wymogi dopracowano w dyrektywie Komisji (UE) 2015/1480.
9. Komisja uważa zarówno wartości dopuszczalne, jak i wartości docelowe za wiążące. Pełna
definicja – zob. art. 2 dyrektywy.
Ramka 3 – Role Komisji i EEA
W decyzji wykonawczej 2011/850/WE wyraźnie upoważniono EEA do współpracy z Komisją
Europejską w tworzeniu repozytorium danych i udostępniania go za pośrednictwem portalu
internetowego dotyczącego otaczającego powietrza.
UWAGI
22. Z oceny przeprowadzonej przez Komisję w celu wsparcia pakietu w sprawie polityki czystego
powietrza z 2013 r. – COM(2013) 918 – wynika, że pakiety legislacyjne zaproponowane w 2013 r.
(w szczególności elementy, które później stały się dyrektywą 2016/2284/WE) spowodują obniżenie
emisji w perspektywie na 2030 r. oraz pozwolą na „dostosowanie unijnych norm jakości powietrza
atmosferycznego do wytycznych WHO dotyczących stężeń”.
Na podstawie oceny przeprowadzonej w celu wsparcia komunikatu COM(2013) 918 final Komisja
stwierdziła, że dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie jakości powietrza w tamtym czasie nie
było właściwe i że polityka ta powinna być raczej ukierunkowana na osiągnięcie zgodności
z istniejącymi normami jakości powietrza najpóźniej do 2020 r.
24. Liczby stałych stacji pomiarowych nie określa się na podstawie tego, czy stężenie jest niższe niż
unijne normy jakości powietrza, lecz na podstawie górnych progów oszacowania i dolnych progów
oszacowania określonych w załączniku II do dyrektywy 2008/50/WE.
25. Oceny kosztów i korzyści przeprowadzone w celu wsparcia pakietu w sprawie polityki czystego
powietrza z 2013 r. potwierdziły rząd wielkości w stosunku kosztów wdrożenia do korzyści
społecznych wynikających z działań na rzecz ograniczenia emisji i poprawy jakości powietrza.
26. Obecnie Komisja przeprowadza ocenę adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza
atmosferycznego, w ramach której dokona oceny adekwatności, skuteczności, efektywności,
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spójności i unijnej wartości dodanej tych przepisów, w tym oceny adekwatności istniejących
unijnych norm jakości powietrza.
30. Wiarygodne, aktualne i porównywalne dane na temat jakości powietrza są ważne nie tylko dla
Komisji ze względu na możliwe działania egzekwujące, lecz stanowią również ważne informacje
dla społeczeństwa oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych, dzięki którym mogą one
inicjować odpowiednie działania mające zapewnić, by okresy przekroczenia były najkrótsze, jak to
możliwe, oraz które stanowią wkład w te działania.
33. Zgodnie z dyrektywą w sprawie jakości powietrza państwa członkowskie zobowiązane są do
utrzymania punktów pomiarowych, które przekroczyły poziom dopuszczalny dla PM10, ale nie dla
innych substancji zanieczyszczających. Jeżeli jednak punkty pomiarowe zgłaszające przekroczenia
w odniesieniu do innych substancji zanieczyszczających zaprzestaną sprawozdawczości, Komisja
podejmuje działania następcze dla każdego przypadku z osobna, aby zapewnić przestrzeganie
przepisów załącznika III część B dotyczących lokalizacji w skali makro.
35. Komisja zgadza się z tym, że aktualne dane są ważne. Większość państw członkowskich składa
sprawozdania zgodnie z decyzją wykonawczą 2011/850/WE.
Na mocy „wcześniejszych dyrektyw” państwa członkowskie były zobowiązane do wcześniejszego
informowania Komisji, ale tylko o przypadkach przekroczeń w ciągu sześciu miesięcy po okresie
dokonywania pomiarów. Nie obejmowały one jednak wszystkich danych przekazywanych obecnie
zgodnie z decyzją wykonawczą 2011/850/WE.
38. Oprócz trzech wymienionych powodów Komisja dostrzega również inne powody, dla których
skuteczność jest zagrożona – są to przykłady związane z brakiem oceny skuteczności środków,
tendencji i zachęt na szczeblu krajowym, które utrudniały wysiłki na szczeblu lokalnym, brakiem
integracji z innymi środkami podejmowanymi na szczeblu lokalnym (np. w ramach działań
w dziedzinie klimatu lub urbanistyki).
45. Sporządzanie planów ochrony powietrza istotnie jest procesem długotrwałym, ponieważ –
w zależności od odpowiednich przepisów w państwach członkowskich – wymagają one znacznego
zaangażowania zainteresowanych stron i konsultacji z nimi. Takie zaangażowanie i konsultacje nie
muszą jednak uniemożliwiać aktualizacji informacji faktycznych (takich jak dane z monitorowania,
kiedy stają się dostępne).
48. Komisja nie przeprowadza przeglądów i nie sprawdza każdej stacji pomiarowej, ale zajmuje się
niedociągnięciami w sieci monitorowania w poszczególnych przypadkach.
52. W dniu 17 maja 2018 r. Komisja ogłosiła, że skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej (TSUE) o przekroczenie poziomu NO2 przeciwko trzem państwom
członkowskim (Niemcy, Francja i Zjednoczone Królestwo), a także o przekroczenie poziomu PM10
przeciwko trzem innym państwom członkowskim (Włochy, Węgry, Rumunia). Zob. COM(2018)
330.
53. Zgodnie z art. 23 dyrektywy plany „są niezwłocznie przekazywane Komisji, nie później jednak
niż dwa lata po zakończeniu roku, w którym zaobserwowano pierwsze przekroczenie”.
54. Komisja działała niezwłocznie i nie mogła działać szybciej. Podjęła ona działania egzekwujące
już w 2008 r., niezwłocznie po przyjęciu dyrektywy, jednak wynikające z tych działań wyroki
z lat 2011 i 2012 nie były w pełni wykonalne (Trybunał Sprawiedliwości ograniczył potępianie
państw członkowskich do przypadków przekroczenia wartości dopuszczalnych tylko w określonym
okresie w przeszłości). W celu wyegzekwowania kolejnych wyroków mających na celu poprawę
jakości powietrza Komisja ponownie wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego, aby zmienić przyjętą argumentację.
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Po przedstawieniu wyjaśnień w sprawie orzecznictwa dotyczącego wyroków w sprawach Bułgarii
i Polski (odpowiednio w dniach 5 kwietnia 2017 r. i 22 lutego 2018 r.) Trybunał Sprawiedliwości
uznał, że możliwe jest dodanie kolejnych lat do spraw i że wprowadzone środki nie były
wystarczające, aby zaradzić przekroczeniom wartości dopuszczalnych. Umożliwiło to zatem
osiągnięcie postępów w oparciu o bardziej solidne podstawy i przyspieszenie rozpatrywania
różnych spraw (czego dowodem są decyzje o odesłaniu z maja 2018 r. w sprawie kolejnych 3 spraw
dotyczących PM10 i 3 spraw dotyczących NO2).
55. Polityka UE może również uwzględniać cele przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.
Obszary polityki inne niż wymienione również mają wpływ na czynniki zanieczyszczenia
powietrza (w tym m.in: polityka fiskalna, polityka handlowa, polityka regionalna lub miejska).
57. Europejskie prawodawstwo dotyczące norm emisji CO2 dla samochodów osobowych jest
neutralne pod względem technicznym. To producenci samochodów zdecydowali się w znacznym
stopniu polegać na technologii silników wysokoprężnych w celu obniżenia średniej wartości emisji
CO2 przez ich flotę.
Norm Euro 5 i Euro 6 należy przestrzegać we wszystkich normalnych warunkach użytkowania. Do
niedawna nie było dostępnych testów, które pozwalałyby to sprawdzić. Komisja opracowała nowy
test emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, który sprawdza poziom emisji
zanieczyszczeń z samochodów na drogach. Prawodawstwo dotyczące emisji zanieczyszczeń
w rzeczywistych warunkach jazdy zapewnia utrzymywanie emisji z pojazdów poniżej wartości
granicznych w czasie rzeczywistej jazdy, a nie tylko w laboratorium.
Współczynniki zgodności nie zmieniają wartości granicznych określonych w normie Euro 6 ani nie
upoważniają producentów do ich przekraczania, a jedynie egzekwują te wartości w ramach
„normalnych warunków użytkowania”. W prawodawstwie dotyczącym emisji zanieczyszczeń
w rzeczywistych warunkach jazdy nie określono nowych granicznych wielkości emisji, lecz
ustanowiono dodatkową procedurę badania, której wymogi ilościowe muszą być dostosowane do
ograniczeń określonych w normie Euro 6. Ponadto test emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych
warunkach jazdy jest nowym testem stanowiącym obowiązkowe uzupełnienie badania
laboratoryjnego, w którym wciąż należy w pełni przestrzegać granicznej wielkości emisji
określonej w normie Euro 6, tj. 80 mg NOx. Od dnia 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy
podlegają procedurom laboratoryjnym (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów
lekkich – WLTP), które są znacznie surowsze niż poprzednie procedury laboratoryjne.
Należy również uściślić, że afera Dieselgate dotyczyła stosowania urządzenia ograniczającego
skuteczność działania, na które nie zezwala prawodawstwo, a nie kwestii wysokiej emisji
zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy.
59. Ryzyko związane z wytwarzaniem i stosowaniem bioenergii przeanalizowano w ocenie
skutków dotyczącej zrównoważonego rozwoju bioenergii z 2016 r. (SWD(2016) 418)
przygotowanej do celów przekształcenia dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.
W dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii nie uwzględniono w szczególny sposób
kwestii biomasy. Do państw członkowskich należy określenie, w jaki sposób chcą osiągnąć swoje
krajowe cele w zakresie OZE oraz czy chcą wprowadzić systemy wsparcia, czy też nie.
Kwestia emisji ze średnich i dużych elektrociepłowni jest przedmiotem prawodawstwa UE, w tym
dyrektywy w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania oraz dyrektywy w sprawie emisji
przemysłowych. W odniesieniu do kwestii związanych z wykorzystaniem biomasy w ogrzewaczach
pomieszczeń, zob. odpowiedzi Komisji do pkt 60.
60. Komisja uważa, że rozporządzenie w sprawie ekoprojektu i rozporządzenie w sprawie
etykietowania energetycznego stanowią dobry kompromis w zakresie tego, co jest konieczne do
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ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, przy jednoczesnej ochronie konsumentów i przemysłu
europejskiego. Stopniowo wprowadza się wymogi dotyczące emisji w odniesieniu do wszystkich
urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwo.
61. Jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą ustalać
mniej rygorystyczne graniczne wielkości emisji niż poziomy emisji wynikające z najlepszych
dostępnych technik. Elastyczność ta jest w szczególności ograniczona potrzebą spełnienia
obowiązujących norm jakości środowiska, a opinia publiczna ma wpływ na przyznawanie
odstępstw, o czym informuje się Komisję. Doświadczenia zgromadzone do tej pory od momentu
publikacji pierwszych zbiorów wniosków dotyczących najlepszych dostępnych technik pokazują, że
liczba odstępstw przedstawionych przez państwa członkowskie jest stosunkowo niska1.
63. Emisje, w tym emisje NH3, pochodzące z intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń w
UE (około 20 000 dużych gospodarstw) są uregulowane dyrektywą w sprawie emisji
przemysłowych poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik. Wnioski dotyczące
najlepszych dostępnych technik w zakresie intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń
opublikowano w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po raz
pierwszy określono w nich wiążące limity emisji amoniaku do powietrza z pomieszczeń
inwentarskich dla świń lub drobiu na poziomie UE, do których dostosowanie się będzie musiało
nastąpić w ciągu maksymalnie czterech lat od daty publikacji.
Zob.: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-large-poultry-and-pig-farms
68. Oczekuje się, że dalsze pośrednie wkłady potencjalnie korzystne dla czystego powietrza będą
pochodzić ze znacznych części inwestycji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
na lata 2014–2020 w gospodarkę niskoemisyjną (45 mld EUR), ochronę środowiska
i zasobooszczędność (ogółem 63 mld EUR) oraz infrastrukturę sieciową (ogółem 58 mld EUR),
w szczególności wspierające regiony wrażliwe i obywateli w trudnej sytuacji. Obecnie za
pośrednictwem jednej trzeciej wszystkich inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych (około 80 mld EUR) wspierano projekty w dziedzinie energii, transportu
i ochrony środowiska. Wywiera to pośredni pozytywny wpływ na jakość powietrza (zob.
COM(2018) 330 final).
W siedmioletnim okresie programowania funduszy strukturalnych można dokonać przesunięć
środków przeznaczonych na jakość powietrza (kod 83) na inne działania, w tym na działania
pośrednio wspierające jakość powietrza, takie jak działania opatrzone kodami 13, 14 i 16.
69. W bułgarskim PO „Środowisko” 2014/20 dokładnie opisano dominujący wpływ ogrzewania
domowego i transportu jako dwóch głównych źródeł zanieczyszczeń w kraju, na których należy
skoncentrować wysiłki interwencyjne podejmowane w ramach PO w tym obszarze (oś priorytetowa
PA5 w odniesieniu do jakości powietrza).
72. Komisja w pełni zgadza się co do znaczenia informacji publicznej na temat jakości powietrza.
Komisja ściśle współpracuje z EEA w celu poprawy dostępu do informacji na temat jakości
powietrza. Opracowane narzędzia obejmują wskaźnik jakości powietrza dostępny pod adresem:
http://airindex.eea.europa.eu
Komisja z dużym zainteresowaniem śledzi również bieżące obywatelskie inicjatywy naukowe
koncentrujące się na monitorowaniu jakości powietrza, ale zauważa, że nie są one zazwyczaj
zgodne z celami w zakresie jakości danych wymaganymi na mocy dyrektywy w sprawie jakości
powietrza.
1

Zob.: Amec Foster Wheeler: Stosowanie odstępstw przewidzianych w art. 15 ust. 4 dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych;
https://circabc.europa.eu/sd/a/9b59019b-df6c-4e6c-a5c2-1fb25cfe049c/IED%20Article%2015(4)%20Report.pdf
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W dyrektywie w sprawie jakości powietrza w rzeczywistości nie określono progów alarmowych dla
PM (kilka państw członkowskich ustanowiło jednak progi alarmowe).
73. Komisja uznaje znaczenie roli sądów krajowych w spełnianiu wymogów określonych
w dyrektywie w sprawie jakości powietrza i popiera to stanowisko, czego wyrazem jest przyjęcie
obwieszczenia, o którym mowa w odpowiedzi do pkt 74 poniżej.
W odniesieniu do sugestii, że w ramach dyrektywy nie zapewniono wyraźnej ochrony udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zob. odpowiedź do pkt 74.
74. Komisja zgadza się z Trybunałem, że konwencja z Aarhus ma duże znaczenie dla dyrektywy
w sprawie jakości powietrza.
Jeżeli chodzi o brak wyraźnych przepisów dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości
w dyrektywie w sprawie jakości powietrza, w momencie przyjmowania dyrektywy w 2008 r. Rada
i Parlament miały przed sobą oddzielny wniosek Komisji mający na celu zapewnienie szerokiego
dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska; COM(2003) 624.
Pozwoliłoby to na uniknięcie konieczności wprowadzania w samej dyrektywie przepisów
szczególnych dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Wniosek nie uzyskał jednak
wystarczającego poparcia Rady. Pomimo braku przepisów prawnych w dyrektywie w sprawie
jakości powietrza Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przepisy UE dotyczące jakości powietrza
zapewniają istotne prawa związane ze zdrowiem osobom fizycznym i organizacjom
pozarządowym, które sądy krajowe powinny być gotowe chronić. Zob. sprawa C-237/07, Janecek,
EU:C:2008:447 i sprawa C-404/13, Client Earth, EU:C:2014:2382.
Komisja zwróciła uwagę na to orzecznictwo w obwieszczeniu z 2017 r. w sprawie dostępu do
wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska; zob. 2017/C 275/01.
WNIOSKI I ZALECENIA
82. Europejska Agencja Środowiska (EEA) szacuje, że (w 2014 r.) w Unii Europejskiej 399 000
przedwczesnych zgonów spowodowanych było narażeniem na działanie pyłu drobnego (PM2,5), 75
000 przypadków – narażeniem na działanie dwutlenku azotu (NO2), a 13 600 przypadków –
narażeniem na działanie ozonu w warstwie przyziemnej (O3). Mimo że te wartości liczbowe
w pewnym stopniu się pokrywają (np. ponieważ NO2 jest prekursorem PM2,5) i nie można ich po
prostu zsumować, wskazują one, że zanieczyszczenie powietrza każdego roku jest przyczyną ponad
400 000 przedwczesnych zgonów w UE.
83. Chociaż rzeczywiście nie wszystkie cele dyrektywy w sprawie jakości powietrza zostały w pełni
osiągnięte, dyrektywa ta doprowadziła do znacznej poprawy jakości powietrza w całej UE. Nie
można zaprzeczyć, że występują niedociągnięcia w sposobie wdrażania tej dyrektywy i że nadal
dochodzi do znacznych przekroczeń. Istnieją jednak przykłady poprawy jakości powietrza lub
znacznej poprawy monitorowania jakości powietrza zgodnie z wymogami tej dyrektywy.
Dyrektywy były głównym bodźcem do wprowadzenia takich ulepszeń. Obecnie Komisja sama
przeprowadza ocenę adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza atmosferycznego,
w ramach której dokona oceny adekwatności, skuteczności, efektywności, spójności i unijnej
wartości dodanej tych przepisów. Bez uszczerbku dla wyniku oceny adekwatności Komisja uważa,
że działania UE mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed zanieczyszczeniem powietrza
były (co najmniej częściowo) skuteczne.
84. W dokumencie COM(2018) 330 przedstawiono perspektywę Komisji na wdrożenie
i egzekwowanie dyrektywy w sprawie jakości powietrza.
W przypadku niektórych norm jakości powietrza dotyczących niektórych substancji
zanieczyszczających (takich jak roczna wartość dopuszczalna dla dwutlenku azotu) dyrektywa jest
zgodna z dowodami wpływu na zdrowie zebranymi przez WHO.
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85. Normy jakości powietrza UE są rzeczywiście mniej rygorystyczne niż zalecają wytyczne WHO
w sprawie jakości powietrza w odniesieniu do kilku substancji zanieczyszczających. Należy jednak
zauważyć, że wartości dopuszczalne i wartości określone w wytycznych różnią się pod względem
skutków prawnych i politycznych.
Podstawę polityki czystego powietrza UE w ujęciu ogólnym, w szczególności dyrektywy w sprawie
jakości powietrza, stanowi wyznaczanie właściwych celów dotyczących jakości powietrza, „z
uwzględnieniem odpowiednich norm, wytycznych i programów Światowej Organizacji Zdrowia”.
87. Obecnie Komisja przeprowadza ocenę adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza
atmosferycznego, w ramach której dokona oceny adekwatności, skuteczności, efektywności,
spójności i unijnej wartości dodanej tych przepisów – w tym oceny w zakresie wymogów
dotyczących monitorowania.
88. Komisja zgadza się, że środki w ramach planu ochrony powietrza są często źle ukierunkowane,
i podjęła odpowiednie działania egzekwujące.
Zalecenie 1 – Skuteczniejsze działania ze strony Komisji
a) Komisja przyjmuje to zalecenie.
b) Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja przedstawiła uwagi na temat działań w zakresie egzekwowania prawa w dokumencie
COM(2018) 330 i nadal będzie aktywnie zarządzać każdym etapem postępowania w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
c) Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie.
Komisja będzie nadal analizować transgraniczny wymiar wewnątrzunijny, na przykład poprzez
regularne sprawozdania dotyczące prognoz w sprawie czystego powietrza, wymagane na mocy
dyrektywy 2016/2284.
Komisja może wspomóc państwa członkowskie jedynie w zakresie możliwości, jakie daje art. 25
dyrektywy, który stanowi, że:
„1. W przypadku przekroczenia progu alarmowego, wartości dopuszczalnych lub docelowych,
a także odpowiednich marginesów tolerancji lub celów długoterminowych, spowodowanego
transgranicznym przenoszeniem zanieczyszczeń lub ich prekursorów, zainteresowane państwa
członkowskie przeprowadzają wspólne konsultacje i, w stosownych przypadkach, określają
wspólne działania, takie jak przygotowanie wspólnych lub skoordynowanych planów ochrony
powietrza [...].
2. Komisja powinna być zaproszona do udziału i wspierania procesu współpracy, o którym mowa
w ust. 1 […]”.
90. Zob. poprzednie uwagi do powyższych wniosków.
Zalecenie 2 – Ambitna aktualizacja dyrektywy w sprawie jakości powietrza
Komisja zwróci szczególną uwagę na te zalecenia w ramach oceny adekwatności dyrektywy
w sprawie jakości powietrza w 2019 r. i w kolejnych latach.
a) Komisja przyjmuje to zalecenie.
b) Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie.
Komisja zauważa, że zgodnie z dyrektywą plany ochrony powietrza muszą być ukierunkowane na
wyniki (tj. okresy przekroczenia muszą być jak najkrótsze) – wynika to z przepisów określonych
w załączniku XV do dyrektywy.
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c) Komisja przyjmuje to zalecenie.
d) Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja odnotowuje to zalecenie i zwróci szczególną uwagę na ten punkt w ramach trwającej
oceny adekwatności.
e) Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja zgadza się z tym, że aktualne dane są ważne. Większość państw członkowskich składa
sprawozdania zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej 2011/850/WE (w tym z przepisami
dotyczącymi aktualnych danych). W związku z faktem, że procedury sprawozdawczości
elektronicznej są obecnie dobrze przetestowane, Komisja uważa, że istnieje możliwość
wprowadzenia wcześniejszych sprawozdań.
f) Komisja przyjmuje to zalecenie.
91. Komisja Europejska podejmuje znaczne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji czynników
zanieczyszczenia powietrza.
Cel, jakim jest osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej, jest na przykład osadzony w głównych
strategiach UE w dziedzinie transportu.
W latach 2017–2018 na podstawie strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej z 2016 r. przyjęto
trzy pakiety mobilności. Obejmują one inicjatywy mające na celu propagowanie ekologicznej
mobilności oraz przejście na zasadę „użytkownik i zanieczyszczający płaci”.
Jeśli chodzi o politykę energetyczną, w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu i etykietowania
energetycznego osiągnięto dobry kompromis między zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza
a ochroną konsumentów i przemysłu europejskiego.
92. Zaproponowane przez Komisję Europejską wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 będą
nadal wspierać środki mające na celu poprawę jakości powietrza, w tym poprzez cel polegający na
przeznaczeniu 25 % wydatków UE na cele związane z klimatem oraz na umocnienie programu
LIFE, który będzie również wspierał środki promujące czystą energię, efektywność energetyczną
i zreformowaną wspólną politykę rolną.
Komisja odsyła również do swoich odpowiedzi do pkt 68.
Zalecenie 3 – Nadawanie priorytetu jakości powietrza i uwzględnianie jej w strategiach
politycznych UE
a) Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja zwróci szczególną uwagę na ten punkt w ramach trwającej oceny adekwatności dyrektywy
w sprawie jakości powietrza.
b) Komisja przyjmuje to zalecenie.
Służby Komisji przygotowują się do tego na podstawie przepisu w zakresie sprawozdawczości
(art. 11) zawartego w dyrektywie (UE) 2016/2284 w sprawie krajowych poziomów emisji oraz
w oparciu o ukończone badanie dotyczące metodyki monitorowania.
Zalecenie 4 – Lepsza społeczna świadomość i informacje
Komisja przyjmuje te zalecenia.
Komisja będzie musiała podjąć działania następcze w odniesieniu do wszystkich wymienionych
poniżej kwestii odpowiednio z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska.
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W ciągu ostatnich kilku lat ilość i jakość informacji na temat jakości powietrza dostarczanych przez
Komisję Europejską, Europejską Agencję Środowiska oraz władze krajowe, regionalne i lokalne
znacznie się poprawiły.
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Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną wielkich szkód
na zdrowiu obywateli UE. Co roku około 400 000 osób
umiera przedwcześnie z powodu nadmiernego
zanieczyszczenia powietrza takimi czynnikami jak pył
zawieszony, dwutlenek azotu i ozon. Przepisy prawa
określające dopuszczalne wartości stężenia czynników
zanieczyszczenia w powietrzu funkcjonują w UE od około
30 lat. Mimo to w większości państw członkowskich i w
wielu europejskich miastach jakość powietrza jest często
nadal niezadowalająca. Trybunał stwierdził, że głównymi
przyczynami takiego stanu rzeczy są niedoskonałe
przepisy oraz niedostateczne wdrażanie przyjętej polityki.
Wydane przez Trybunał zalecenia mają na celu
wzmocnienie dyrektywy w sprawie jakości powietrza oraz
wspieranie podejmowania przez Komisję Europejską i
państwa członkowskie dalszych skutecznych działań, w
tym lepszej koordynacji prowadzonej polityki i lepszego
informowania społeczeństwa.
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