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jogsértések nem kielégítő bizottsági vizsgálatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elmondja, hogy nem kapott választ a Bizottsághoz 2013 márciusában és 
áprilisában benyújtott online panaszai egyikére sem, amelyek a levegő minőségére vonatkozó 
uniós jogszabályok megsértéséről szóltak, illetve arról, hogy a német hatóságok nem 
teljesítették a dinitrogén-oxid-kibocsátás 2015-ig előírt csökkentését. A vonatkozó határidőt a 
hatóságok későbbre halasztották, majd törölték, annak ellenére, hogy Freiburg városának 
módjában áll a kijelölt időszakon belül teljesíteni a követelményeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. február 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. július 17.

A Bizottság 2014 szeptemberében EU Pilot kérelmet nyújtott be Németországnak a 
környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 
2008/50/EK irányelv1 szerint a környezeti levegő minőségére vonatkozóan a NO2-ra 
megállapított határértékek megsértése tekintetében, több levegőminőségi zónát illetően.

2015 júniusában a Bizottság felszólító levelet küldött Németországnak, mert a tagállam több 
egymást követő évben, több levegőminőségi zónában nem tartotta be a környezeti levegő 

1 HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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minőségét illetően a NO2-ra megállapított határértékeket – ezek között az övezetek között volt 
a Ballungsraum Freiburg övezet is, amely a petíció tárgyát képezi. A felszólító levélben a 
Bizottság is azon a véleményen van, hogy Németország az említett zónákban nem tette meg 
az ahhoz szükséges megfelelő intézkedéseket, hogy a meg nem felelés időszaka a lehető 
legrövidebb legyen, amint azt a 2008/50/EK irányelv előírja. 

Következtetés

A Bizottság a petíció benyújtója által felvetett problémákkal a korábban említett 
kötelezettségszegési eljárás keretében foglalkozik.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2016. október 28.

A levegőszennyezés továbbra is az egyik legjelentősebb környezeti egészségügyi probléma az 
EU-ban, ami évente több mint 400 000 korai halálesetet okoz. Egyedül Németországban 
minden évben több mint 60 000 ember hal meg idő előtt a levegőszennyezésnek való kitettség 
miatt.

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló 2008/50/EK irányelv határértékeket állapít meg a szennyező anyagok levegőben lévő 
koncentrációjára vonatkozóan, melynek célja az emberi egészségre és a környezet egészére 
gyakorolt káros hatások elkerülése, megelőzése, illetve csökkentése. Az irányelv az 
eredményeket teszi kötelezővé, nem pedig az eszközöket; az eredmény elérésére szolgáló 
eszközök megválasztását a tagállamokra bízza. Ez azt jelenti, hogy az irányelv nem jogosítja 
fel a Bizottságot arra, hogy betiltson egy adott város által hozott intézkedést.

A nitrogén-dioxid levegőbeli koncentrációját illetően a 2008/50/EK irányelv úgy rendelkezik, 
hogy az éves határérték értelmében az átlagos koncentráció értéke nem haladhatja meg a 
40μg/m³-t. A jelentések szerint Freiburgban az átlagos koncentráció 2010 (a határérték 
teljesítésére vonatkozóan előírt év) óta az éves határérték felett volt. A Németország által a 
Bizottsághoz benyújtott, a levegőminőségről szóló éves jelentések alapján a Ballungsraum 
Freiburg övezetben 2010 és 2015 között a NO2-koncentráció maximális éves átlaga 70 μg/m³-
ről 56 μg/m³-re csökkent. A csökkenő tendencia ellenére Freiburg 2015-ben még mindig 
meghaladta 40%-kal a NO2 -ra vonatkozó éves határértéket.

A Bizottság 2014 szeptemberében EU Pilot kérelmet nyújtott be Németországnak a 
környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 
2008/50/EK irányelv1 szerint a környezeti levegő minőségére vonatkozóan a NO2-ra 
megállapított határértékek megsértése tekintetében, több levegőminőségi zónát illetően.

2015 júniusában a Bizottság felszólító levelet küldött Németországnak, mert a tagállam több 
egymást követő évben, több levegőminőségi zónában nem tartotta be a környezeti levegő 
minőségét illetően a NO2-ra megállapított határértékeket – ezek között az övezetek között volt 
a Ballungsraum Freiburg övezet is, amely a petíció tárgyát képezi. A felszólító levélben a 
Bizottság is azon a véleményen van, hogy Németország az említett zónákban nem tette meg 
az ahhoz szükséges megfelelő intézkedéseket, hogy a meg nem felelés időszaka a lehető 

1 HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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legrövidebb legyen, amint azt az irányelv előírja.

Freiburg bejelentette, hogy a 2012-es levegőminőségi tervét („Fortschreibung”) frissítette 
2015-re vonatkozóan, az aktualizált tervet azonban még nem tették közzé1.

Következtetés

Elsősorban az illetékes nemzeti hatóságok feladata, hogy helyesen hajtsák végre az uniós 
jogszabályokat. Ezenkívül az uniós jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti 
közigazgatási hatóságok jobb eszközökkel rendelkeznek a meg nem feleléssel kapcsolatos 
konkrét helyzetek kezelésére, amennyiben az aggályok indokoltnak bizonyulnak.

Ugyanakkor a határértékek tartós túllépésére tekintettel a Bizottság már kötelezettségszegési 
eljárást indított Németországgal szemben, mivel a NO2-ra (és a PM10)-re) vonatkozó 
határértékek tekintetében megsértette a 2008/50/EK irányelv 13. és 23. cikkét. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2017. március 31.

A Németország által a Bizottságnak benyújtott legutóbbi éves levegőminőségi jelentés szerint 
Freiburg 2015-ben még mindig meghaladta 16 μg/m³-rel (40%) a 2008/50/EK irányelv által a 
NO2-koncentráció éves középértékére vonatkozóan megállapított 40 μg/m³-es határértéket.

Mivel a NO2-ra vonatkozó határértékeket sok német városban még mindig túllépik, a 
Bizottság kiegészítő intézkedéseket tett a Németországgal szemben e kérdés miatt indított 
kötelezettségszegési eljárásban. A Bizottság az EU Pilot rendszer keretében 2014 
szeptemberében benyújtott kérelmét és a 2015 júniusában küldött felszólító levelét 2017 
februárjában indokolással ellátott véleménnyel folytatta. Freiburg azon 28 övezet egyikében 
található, amelyek az indokolással ellátott vélemény alá esnek. Az indoklással ellátott 
vélemény a kötelezettségszegési eljárás folyamatában az utolsó lépés, mielőtt az ügyet 
esetlegesen az Európai Bíróság elé utalják, ha a levegőminőséggel kapcsolatos helyzet nem 
javul megfelelő mértékben.

Érdemes megjegyezni, hogy míg a Bizottság azon az állásponton van, hogy helyi, regionális 
és országos szinten sokkal több erőfeszítésre van szükség az uniós szabályok 
kötelezettségeinek betartásához és a közegészségügy védelméhez, addig az a tagállamok 
hatóságain múlik, hogy megválasszák a megfelelő intézkedéseket a nitrogén-dioxid-
határértékek meghaladásának kezelése érdekében.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Következtetés

A Németországgal szemben a NO2-határértékek túllépése miatt indított kötelezettségszegési 
eljárás tovább folytatódik, mivel a 2008/50/EK irányelv által előírt, a NO2-koncentráció éves 

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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középértékére vonatkozó határértéket 2015-ben továbbra is túllépték sok német városban, 
többek között Freiburgban is.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III.): 2017. november 29.

A Németország által a Bizottsághoz benyújtott, a levegőminőségről szóló legutóbbi éves 
jelentés alapján Freiburgban a NO2-koncentráció mért maximális éves középértéke a 2015-ös 
56 μg/m3-ről 2016-ra 41,3 μg/m3-re csökkent.

A váratlanul bekövetkezett jelentős csökkenés oka az, hogy a korábban Freiburgban, a 
Schwarzwaldstrasse utcában található mérőállomás – amely a legmagasabb NO2-
koncentrációkat mérte – 2016-ban nem felelt meg az adatminőségi előírásoknak. Az előírt 
85% helyett csak az év 60%-ában végzett érvényes méréseket. 2016-ra vonatkozóan ez a 
konkrét mérőállomás a NO2-koncentrációt illetően 50 µg/m3-es éves középértéket jelentett. 
Ezt az értéket azonban nem vették figyelembe a levegőminőségi övezet hivatalos 
értékelésénél, mivel nem állt rendelkezésre elegendő érvényes adat.

Következtetés

A német hatóságok által benyújtott 2016-os éves levegőminőségi jelentés szerint Freiburg 
közel került ahhoz, hogy megfeleljen a NO2-ra vonatkozóan megállapított levegőminőségi 
előírásoknak. Tekintettel azonban arra, hogy a korábban a legmagasabb koncentrációkat mérő 
állomás meghibásodott, a 2017-re vonatkozó levegőminőségi jelentés valószínűleg ismét 
magasabb koncentrációt fog mutatni az adott levegőminőségi övezetben.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV. IV.): 2019. május 21.

A Bizottság a petícióval kapcsolatos harmadik észrevételében már megállapította, hogy a 
nitrogén-dioxid-koncentráció – (NO2)-koncentráció –  éves középértékének 56 µg/m3-ről 
(2015) 41,3 µg/m3-re (2016) történt csökkenése 2017-ben valószínűleg némileg meg fog 
fordulni. Ennek oka, hogy a 2016. évi feltételezett csökkenés a Schwarzwaldstraße-n található 
mérőállomásnak tudható be, ahol a legmagasabb értékeket jelentették, amelyek azonban nem 
feleltek meg a 2008/50/EK irányelv 1. mellékletében meghatározott adatminőségi 
célkitűzéseknek1. Az állomás által 2016-ban bejelentett méréseket (azaz az 50 µg/m3-t) ezért 
nem vették figyelembe. 

Ennek fényében nem meglepő, hogy a 2017-re vonatkozóan bejelentett érték –  amint azt a 
petíció benyújtója megjegyezte – 49 µg/m3, amely még mindig egyértelműen túllépi a 
2008/50/EK irányelv által előírt határértéket. 

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy Freiburgban és számos más német városban is 
tapasztalható ilyen túllépés. A Bizottság osztja a petíció benyújtójának aggodalmát, miszerint 
– legalábbis egyes esetekben – még a levegőminőségi terv sem javasol megfelelő 
intézkedéseket a koncentrációk éves középértékének megfelelő időben történő sikeres 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.).
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csökkentésére. 

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul az ügyben. 

Következtetés

A NO2-koncentráció éves középértékére vonatkozóan a 2008/50/EK irányelv által előírt 
határértéket továbbra is sok német városban – köztük Freiburgban is – túllépik.

A Bizottság ezért 2018 októberében az Európai Unió Bíróságához fordult az ügyben.


