
CM\785675DA.doc PE398.526 REVv01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

19.06.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0265/2007 af Natalia Gonzalez Menendez, spansk statsborger, for 
nabolagsforeningen "San Martin de Verina", om industriel støj og 
luftforurening

1. Sammendrag

Andrageren klager over en dobbelteksponering for forurening i form af såvel støj som 
luftforurening, der stammer fra et stålværk i nærheden af et boligområde. Andrageren fastslår, 
at det uacceptable støjniveau ikke er blevet registreret af de lokale myndigheder, hverken i 
form af en lovmæssig foranstaltning eller i form af en rutinemæssig kontrol. Andrageren 
understreger, at støjgenerne har stået på i over tre år, uden at de kommunale myndigheder har 
sikret boligejernes interesser. Kuldioxidemissionerne er heller ikke blevet overvåget, selv om 
de overstiger de grænser, som er fastsat i den relevante nationale lovgivning (RD 1073/02).
Andrageren anmoder Unionen om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juli 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"I henhold til EU-lovgivningen om styring af ekstern støj (direktiv 2002/0049/EF1) skal der 
udarbejdes støjkort og handlingsplaner med henblik på forvaltning af den eksterne støj inden 
henholdsvis 30. juni 2007 og 18. juli 2008 for byområder med over 250.000 indbyggere. De 
spanske myndigheder har bekræftet over for Kommissionen, at byområdet Gijón (271.039 
indbyggere) er et af de berørte områder. De støjkilder, der skal tages højde for i denne 
forbindelse, er de transportinfrastrukturer og industrianlæg, der er defineret i bilag I til Rådets 

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-26.
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direktiv 96/61/EF1 af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening. Medlemsstaterne har mulighed for at tage højde for andre støjkilder i deres 
lovgivning.

For alle de pågældende støjkilder overlades det til medlemsstaterne eller til de myndigheder, som 
de har udpeget til at gennemføre direktivet, at vælge, hvilke foranstaltninger, der skal træffes for 
at reducere den eksterne støj, og fastlægge grænseværdier eller målværdier for ekstern støj.

Det pågældende anlæg kan også være omfattet af direktiv 96/61/EF, hvis dets kapacitet 
overstiger visse tærskler, der er fastsat i direktivets bilag I. I henhold til direktivet om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening skal de kompetente myndigheder for 
hvert anlæg fastsætte vilkårene for en integreret godkendelse på grundlag af den bedste 
tilgængelige teknik for at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, herunder 
støj. De kompetente myndigheder skal også sikre, at driftslederen overholder betingelserne i 
godkendelsen under driften af anlægget. Medlemsstaterne skal sikre, at eksisterende anlæg 
bringes i fuld overensstemmelse med direktivet inden overgangsperiodens udløb den 30. 
oktober 2007.

Rammedirektiv 96/62/EF2 og direktiv 1999/30/EF3, der fastsætter den årlige 
luftkvalitetsgrænseværdi for PM10, stiller ikke særlige krav til industriforetagenderne om 
reduktion af emissioner og pålægger ikke obligatoriske driftsrestriktioner. I henhold til 
bestemmelserne i direktiverne om luftkvalitet skal den kompetente myndighed i 
medlemsstaten sikre, at alle grænseværdier overholdes senest på ikrafttrædelsesdatoen i hele 
området, herunder i nærheden af de industrielle kilder, og navnlig i de byområder, hvor 
befolkningen er udsat for en stor risikoeksponering. De spanske myndigheder skal selv vælge 
de specifikke midler og foranstaltninger, der skal anvendes.

De koncentrationer af PM10, der er målt i Gijón-området, overskrider grænseværdierne. Som 
følge heraf er der allerede blevet truffet foranstaltninger som redegjort for i luftkvalitetsplanen 
for Gijón. Det fremgår imidlertid af de indberettede tal for koncentrationstendenserne i 
området, at der endnu ikke er sket en reel forbedring. Med hensyn til overholdelsen af direktiv 
99/30/EF kan Kommissionen konstatere, at PM10-grænseværdierne for beskyttelse af 
menneskers sundhed blev overskredet i Gijón i 2005, da grænseværdierne trådte i kraft. Der er 
mange overskridelser af PM10-grænseværdierne i hele EU, og Kommissionen anmoder i 
øjeblikket medlemsstaterne om at blive informeret om de foranstaltninger, de har truffet for at 
forbedre situationen og opfylde kravene i luftkvalitetsdirektiverne. På grundlag af de 
oplysninger, som Kommissionen modtager fra medlemsstaterne, vil den i højere grad kunne 
vurdere problemets omfang og de nødvendige tiltag, enten horisontalt eller i specifikke 
områder. Kommissionen agter desuden aktivt at tage skridt til at hjælpe medlemsstaterne med 
at fastlægge foranstaltninger til forbedring af situationen

Med hensyn til CO2-emissioner kan det pågældende anlæg være omfattet af direktiv 
2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner4, hvis dets 
kapacitet overstiger visse tærskler, der er fastlagt i direktivets bilag I. Anlægget skal desuden 

                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26-40.
2 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
3 EFT L 163 af 19.6.1999, s. 41.
4 EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.
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overholde kravene i Kommissionens beslutning 2007/589/EF om retningslinjer for 
overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger i medfør af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/87/EF1. I henhold til disse retningslinjer skal de nationale myndigheder 
og driftslederen være enige om en bestemt overvågningsmetode og overvågningsplan for 
CO2-udledninger under hensyntagen til de detaljerede krav vedrørende aktivitetsspecifikke 
retningslinjer for stålsektoren som beskrevet i bilag VI i beslutning 2007/589/EF. CO2-
udledningsrapporterne skal kontrolleres og verificeres af en tredjepart senest den 31. marts 
2008 og herefter godkendes af de kompetente myndigheder.

Konklusioner

Det er blevet fastslået, at grænseværdien for PM10-partikler er blevet overskredet i Gijón-
området, og Spanien er i øjeblikket retligt forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger 
for at sikre overholdelsen af luftkvalitetsgrænseværdierne for PM10. Det overlades imidlertid 
fortsat til den pågældende medlemsstat at vælge, hvilke foranstaltninger, der skal træffes for 
at reducere støjen og forbedre luftkvaliteten."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

Direktiv 2002/49/EF indeholder fællesskabslovgivningen vedrørende evaluering og styring af 
ekstern støj. Direktivet indeholder ikke nogen fælles grænseværdier for støj, men overlader det til 
medlemsstaterne at beslutte, om der skal fastsættes grænseværdier for støj og indføres andre 
foranstaltninger til begrænsning af støj. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne udarbejde støjkort 
og handlingsplaner med henblik på forvaltning af den eksterne støj.

Kommissionen kan bekræfte, at den har modtaget et støjkort for byområde Gijón, som krævet i 
direktiv 2002/49/EF2. Rapporten fra de spanske myndigheder om ovennævnte problem samt 
andre aspekter vedrørende støjkort evalueres for øjeblikket sammen med rapporter fra de øvrige 
medlemsstater, og denne procedure er endnu ikke afsluttet.  Efter afslutningen af en sådan 
evaluering kan Kommissionen i overensstemmelse med traktatens bestemmelser følge op på 
eventuelle mangler med hensyn til Spaniens overholdelse af bestemmelserne i direktiv 
2002/49/EF.

De støjkort og handlingsplaner, der er blevet udarbejdet og fremsendt til Kommissionen er stillet 
til rådighed for offentligheden3 i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2002/49/EF.

Kommissionen kan bekræfte, at det pågældende anlæg har en godkendelse i overensstemmelse 
med direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening4. Spanien 
har imidlertid for nylig modtaget en endelig skriftlig advarsel med hensyn til gennemførelsen 
af det pågældende direktiv. Landet har ikke kunnet påvise noget nævneværdigt fremskridt 
med hensyn til en reduktion af de mange eksisterende anlæg, der stadig ikke opfylder 
direktivets krav.

                                               
1 EUT L 229 af 31.8.2007, s. 1.
2 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-26.
3 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
4 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
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Hvad angår udsættelse for den alt for store luftforurening i området, anfører Kommissionen 
på grundlag af den seneste officielle rapport fra de spanske myndigheder fra september 2008 
og den efterfølgende revision heraf i april 2009, at den daglige luftkvalitetsgrænseværdi for 
PM10 stadig var for høj 2007. 

Adskillige medlemsstater, herunder Spanien, har haft vanskeligt ved at opfylde 
grænseværdierne for PM10 siden 2005, da disse værdier trådte i kraft. Det nye direktiv 
2008/50/EF1 om luftkvaliteten og renere luft i Europa giver medlemsstaterne mulighed for at 
få undtagelse fra forpligtelsen til at anvende disse grænseværdier indtil juni 2011, forudsat at 
en række betingelser er opfyldt.

Spanien indgav adskillige meddelelser i 2008 og 2009, men disse meddelelser omfattede ikke 
alle de zoner, hvor luftkvalitetsgrænseværdierne for PM 10 var overskredet, herunder 
byområdet Gijón. Herefter indledte Kommissionen den 29. januar 2009 en 
traktatbrudsprocedure for manglende overholdelse af grænseværdierne i direktiv 1999/30/EF2. 
Svarfristen var fastsat til april 2009, og Kommissionen vil foretage en indgående analyse af 
det pågældende svar. Hvis der indgives en meddelelse for Gijón, har Kommissionen ni 
måneder fra modtagelsen af meddelelsen til at vurdere, hvorvidt betingelserne for en 
undtagelse er opfyldt. Evalueringen af meddelelsen vil ligeledes give Kommissionen 
mulighed for en indgående undersøgelse af, hvorledes luftkvaliteten overvåges i hvert af de 
områder, der er omfattet af meddelelsen. 

Kommissionen minder om, at den strafferetlige beskyttelse af miljøet er omfattet af direktiv 
2008/99/EF3. Direktivet, som skal være gennemført senest den 26. december 2010, pålægger 
medlemsstaterne at gøre en række alvorlige miljøforbrydelser strafbare og sikre, at sådanne 
handlinger kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold 
til den strafbare handling og har en afskrækkende virkning. 

Konklusioner

Den daglige luftkvalitetsgrænseværdi for PM10 er stadig overskredet i byområdet Gijón, og 
Spanien er nu retligt forpligtet til at iværksætte alle de foranstaltninger, der er nødvendige for 
at overholde disse grænseværdier. Kommissionen har ligeledes fremsendt den første 
varslingsskrivelse til Spanien. Den overvejer endvidere at tage skridt til at sikre fremsendelsen 
af handlingsplanen for ekstern støj, for hvilken fristen var januar 2009. Det bør endvidere 
understreges, at det stadig er op til den pågældende medlemsstat selv at vælge, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes for at reducere støjniveauet og luftforureningen.

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
2 EUT L 163 af 29.6.2009, s. 41.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af 

miljøet, EFT L 328 af 21.7.2001, s. 28-37.


