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21.5.2019

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 1083/2013, ingiven av Wolfdietrich Burde, tysk medborgare, 
om kommissionens otillräckliga kontroll av miljöbrott i Freiburg im 
Breisgau (Tyskland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att han inte har fått svar på något av sina klagomål ingivna till 
kommissionen via internet i mars och april 2013 rörande överträdelser av unionens 
lagstiftning om luftkvalitet och de tyska myndigheternas underlåtenhet att senast 2015 minska 
utsläppen av dikväveoxid i enlighet med de krav som ställs. Tidsfristen i fråga har redan 
förlängts och därefter upphävts av myndigheterna, trots att staden Freiburg har möjlighet att 
uppfylla kraven inom den erforderliga tidsperioden.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 februari 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2015

Kommissionen har skickat en första EU-Pilotbegäran till Tyskland med anledning av 
överträdelserna av luftkvalitetsgränsvärdena för kvävedioxid enligt direktiv 2008/50/EG om 
luftkvalitet och renare luft i Europa1 i ett antal luftkvalitetszoner i september 2014.

I juni 2015 sände kommissionen en formell underrättelse till Tyskland för att landet under 
flera år i följd inte efterlevt luftkvalitetsgränsvärdena för kvävedioxid i ett antal 
luftkvalitetszoner, inklusive i zonen Ballungsraum Freiburg, som denna framställning handlar 
om. I sin formella underrättelse påpekar kommissionen även att Tyskland inte har vidtagit 

1 EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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lämpliga åtgärder i de berörda zonerna för att försöka göra den period då gränsvärdena 
överskrids så kortvarig som möjligt, vilket krävs i direktiv 2008/50/EG. 

Slutsats

Kommissionen behandlar de frågor som framställaren tar upp genom ovannämnda 
överträdelseförfarande.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 28 oktober 2016

Luftföroreningar kvarstår som ett av de främsta miljörelaterade hälsoproblemen i EU och 
förorsakar över 400 000 förtida dödsfall varje år. Enbart i Tyskland dör över 60 000 
människor i förtid varje år på grund av att de utsatts för luftföroreningar.

I direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa föreskrivs gränsvärden för 
halterna av förorenande ämnen i luften, för att skadliga effekter för människors hälsa och/eller 
på miljön som helhet ska kunna undvikas, förebyggas eller minskas. I detta direktiv påbjuds 
en skyldighet att uppnå resultat, men inte att använda vissa medel. Medlemsstaterna får själva 
välja vilka medel de ska använda för att uppnå resultatet. Detta innebär att direktivet inte ger 
kommissionen någon befogenhet att införa ett förbud mot vissa åtgärder som en stad vidtar.

När det gäller halten av kvävedioxid i luften föreskrivs det i direktiv 2008/50/EG ett årligt 
gränsvärde, som innebär att en genomsnittlig halt på 40 µg/m³ inte får överskridas. Den 
genomsnittliga halten i Freiburg har rapporterats överskrida det årliga gränsvärdet varje år 
sedan 2010 (det år fr.o.m. vilket gränsvärdet bör respekteras). Enligt de årliga 
luftkvalitetsrapporter som Tyskland sänt till kommissionen har den högsta årliga 
genomsnittshalten av kvävedioxid i luften i Ballungsraum Freiburg mellan 2010 och 2015 
minskat från 70 μg/m³ till 56 μg/m³. Trots den nedåtgående trenden överskred Freiburg 
fortfarande det årliga gränsvärdet för kvävedioxid med 40 procent under 2015.

I september 2014 skickade kommissionen en första EU-Pilotbegäran till Tyskland med 
anledning av överträdelserna i ett antal luftkvalitetszoner av luftkvalitetskraven för 
kvävedioxid enligt direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet och renare luft i Europa1.

I juni 2015 sände kommissionen en formell underrättelse till Tyskland för att landet under 
flera år i följd inte efterlevt luftkvalitetsgränsvärdena för kvävedioxid i ett antal 
luftkvalitetszoner, inklusive i zonen Ballungsraum Freiburg, som denna framställning handlar 
om. I sin formella underrättelse påpekar kommissionen även att Tyskland inte har vidtagit 
lämpliga åtgärder i de berörda zonerna för att försöka göra den period då gränsvärdena 
överskrids så kortvarig som möjligt, vilket krävs i direktiv 2008/50/EG.

Freiburg har aviserat en uppdatering (Fortschreibung) under 2015 av sin luftkvalitetsplan för 
2012, men ännu inte offentliggjort den2.

1 EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.
2 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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Slutsats

Det är i första hand de nationella behöriga myndigheternas uppgift att korrekt genomföra 
unionslagstiftningen. Dessutom har de nationella förvaltningsorganen som har i uppgift att 
genomföra unionslagstiftningen bättre resurser att åtgärda enskilda fall där lagstiftningen inte 
följts, om dessa farhågor skulle visa sig befogade.

Till följd av att Tyskland på fortlöpande basis underlåtit att rätta sig efter gränsvärdena har 
kommissionen emellertid redan inlett överträdelseförfaranden mot landet för brott mot 
artiklarna 13 och 23 i direktiv 2008/50/EG när det gäller gränsvärdena för kvävedioxid (och 
PM10). 

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 31 mars 2017

Enligt den senaste årliga luftkvalitetsrapporten från Tyskland till kommissionen fortsatte 
Freiburg under 2015 att med 16 μg/m³ (alltså 40 %) överskrida gränsvärdet för 
genomsnittshalten av kvävedioxid i luften på årsbasis, vilket fastställts till 40 μg/m³ enligt 
direktiv 2008/50/EG.

Eftersom gränsvärdet för kvävedioxid fortfarande överskrids i många tyska städer har 
kommissionen vidtagit ytterligare åtgärder i sitt överträdelseförfarande mot Tyskland om 
denna fråga. I februari 2017 följde den upp sin EU Pilot-begäran inskickad i september 2014 
och sin formella underrättelse från juni 2015 med ett motiverat yttrande. Freiburg är en av de 
28 zoner som är föremål för detta motiverade yttrande. Ett motiverat yttrande är sista steget i 
ett överträdelseförfarande före en potentiell hänvisning till Europeiska unionens domstol, om 
luftkvaliteten inte förbättras tillräckligt mycket.

Det är värt att notera att även om kommissionens ställning är att det krävs mycket större 
ansträngningar på lokal, regional och nationell nivå för att uppfylla skyldigheterna i EU-
bestämmelserna och skydda folkhälsan, är det upp till medlemsstaternas myndigheter att välja 
de lämpligaste åtgärderna för att hantera överskridandet av gränsvärdena för kväveoxid.

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

Slutsats

Överträdelseförfarandet mot Tyskland om överskridandet av gränsvärdet för kvävedioxid går 
stadigt framåt, eftersom gränsvärdet för genomsnittshalten av kvävedioxid i luften på årsbasis, 
vilket fastställts i direktiv 2008/50/EG, fortfarande under 2015 överskridits i många tyska 
städer, bland dem Freiburg.

6. Kommissionens kompletterande svar (REV III), mottaget den 29 november 2017

Enligt den senaste årliga luftkvalitetsrapport som Tyskland sänt till kommissionen har den 
högsta årliga genomsnittshalten av kvävedioxid i luften i Ballungsraum Freiburg minskat från 
56 μg/m³ under 2015 till 41,3 µg/m³ under 2016.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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Orsaken till denna oväntade påtagliga nedgång är att den övervakningsstation vid 
Schwarzwaldstrasse i Freiburg där de högsta kvävedioxidhalterna tidigare uppmätts inte 
uppfyllde normerna för uppgifternas kvalitet under 2016. Den gav giltiga mätningsresultat 
under endast 60 % av året, i stället för 85 %. Under 2016 rapporterade denna station en högsta 
årlig genomsnittshalt av kvävedioxid på 50 µg/m³. Eftersom det saknades giltiga data togs 
detta värde dock inte i beaktande vid den officiella bedömningen av luftkvalitetszonen.

Slutsats

Enligt den årliga luftkvalitetsrapport för 2016 som lämnats in av de tyska myndigheterna har 
Freiburg nästan börjat uppfylla luftkvalitetsnormerna i fråga om kvävedioxid. Eftersom den 
övervakningsstation där de högsta kvävedioxidhalterna tidigare uppmätts inte fungerat som 
sig bör kommer troligen luftkvalitetsrapporten för 2017 att åter visa en högre halt för denna 
luftkvalitetszon.

7. Kommissionens svar (REV IV), mottaget den 21 maj 2019

Kommissionen hade redan i sitt tredje yttrande om denna framställning konstaterat att 
minskningen av den årliga genomsnittliga koncentrationen kvävedioxid (NO 2 ) från 56 µg/m³ 
2015 till 41.3 µg/m³ 2016 troligen inte skulle upprepas 2017. Detta beror på att den 
förmodade minskningen under 2016 berodde på att mätstationen vid Schwarzwaldstrasse, där 
de högsta värdena rapporterades, inte uppfyllde de kvalitetsmål för data som anges i bilaga 1 
till direktiv 2008/50/EG1. De mätningar som rapporterats av denna station under 2016 (dvs. 
50 µg/m³) beaktades därför inte. 

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att den rapporterade siffran för 2017, såsom 
framställaren noterade, vid 49 µg/m³ därför fortfarande klart överskred det gränsvärde som 
har fastställts i direktiv 2008/50/EG. 

Kommissionen känner till dessa överskridanden i Freiburg och i många andra tyska städer. 
Den delar framställarens oro över att åtminstone vissa luftkvalitetsplaner inte verkar föreslå 
tillräckliga åtgärder för att framgångsrikt sänka de årliga medelkoncentrationerna tillräckligt 
snabbt. 

Därför har kommissionen beslutat att väcka talan vid Europeiska unionens domstol. 

Slutsats

Gränsvärdet för årsmedelvärdet av kvävedioxid i luften, vilket fastställts i direktiv 
2008/50/EG, fortsätter att överskridas i många tyska städer, bland dem Freiburg.

Därför förde kommissionen ärendet vidare till Europeiska unionens domstol i oktober 2018.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i 
Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s. 1).


