
POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ EFTA

WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie E-7/15

Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii

(Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy – Dopuszczalne wartości niektórych substancji zanieczyszczających w powietrzu 

atmosferycznym – Plan ochrony jakości powietrza)

(2016/C 467/09)

W sprawie E-7/15 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii – SKARGA o stwierdzenie, że Królestwo 
Norwegii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy aktu, o którym mowa w pkt 14c załącznika XX do Poro
zumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy), przekraczając dopuszczalne wartości 
dwutlenku siarki (SO2), pyłu zawieszonego (PM10) i dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu atmosferycznym w niektórych 
strefach w Norwegii w okresie od 2008 do 2012 r. i nie przestrzegając określonego w tym akcie zobowiązania do 
opracowania planu ochrony jakości powietrza, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher, prezes (sędzia sprawozdawca), 
oraz sędziowie: Per Christiansen i Páll Hreinsson, wydał w dniu 2 października 2015 r. wyrok zawierający sentencję 
następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1. Orzeka, że:

i) przekraczając wartości dopuszczalne dla dwutlenku siarki (SO2) i pyłu zawieszonego (PM10) w powietrzu atmos
ferycznym w okresie od 2009 do 2012 r. w strefach NO3, NO4 i NO6, o czym mowa w art. 3 i 5 dyrektywy 
1999/30/WE, obecnie w art. 13 dyrektywy 2008/50/WE,

ii) przekraczając wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu atmosferycznym w okresie od 
2010 do 2012 r. w strefach NO1, NO3 i NO5, o czym mowa w art. 4 dyrektywy 1999/30/WE, obecnie art. 13 
dyrektywy 2008/50, oraz

iii) nie wypełniając zobowiązania do opracowania planu ochrony jakości powietrza określonego w art. 8 ust. 3 
dyrektywy 96/62/WE, obecnie art. 23 dyrektywy 2008/50/WE, dla stref NO1, NO2, NO3, NO4 i NO5,

Królestwo Norwegii uchybiło swoim zobowiązaniom wynikającym z aktu prawnego, o którym mowa w pkt 14c 
załącznika XX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy).

2. Obciąża Norwegię kosztami postępowania.
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