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Asia: Vetoomus nro 265/2007, Natalia Gonzalez Menendez, Espanjan kansalainen, (San 
Martin de Verinan naapuriyhdistyksen puolesta,) teollisuudesta aiheutuvasta 
melusta ja ilmansaasteista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa altistumista kahdenlaisille saasteille, sekä melulle että 
ilmansaasteille, joita asuntoalueen läheisyydessä sijaitseva terästehdas tuottaa. Hän ilmoittaa, 
että paikalliset viranomaiset eivät ole seuranneet sietämättömiä melupäästöjä, vaikka sitä 
edellytetään laissa ja vaikka kyseessä on perustoimi. Hänen mukaansa tehdas on aiheuttanut 
häiriötä jo yli kolmen vuoden ajan, mutta kunnalliset viranomaiset eivät toteuta mitään toimia 
turvatakseen talojen omistajien edut. Hiilidioksidipäästöjä ei myöskään ole seurattu, vaikka ne 
ylittävät asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä (RD 1073/02) määritellyt raja-arvot. 
Hän pyytää Euroopan unionia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007.

Ympäristömelun hallinnasta annetun yhteisön lainsäädännön (direktiivi 2002/49/EY)1 nojalla yli 
250 000 asukkaan taajamissa ympäristömelukartat on laadittava 30. kesäkuuta 2007 mennessä ja 
toimintasuunnitelmat ympäristömelun hallintaa varten 18. heinäkuuta 2008 mennessä. Komissio 
on saanut Espanjan viranomaisilta vahvistuksen siitä, että Gijónin taajama (271 039 asukasta) 
luetaan kyseisiin taajamiin. Tässä yhteydessä huomioon otetaan melulähteet, jotka aiheutuvat 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24. päivänä 

                                               
1 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
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syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY1 I liitteessä tarkoitetuista liikenteen 
infrastruktuureista ja teollisuuslaitosten toiminnasta. Jäsenvaltiot voivat käsitellä muita 
melulähteitä oman lainsäädäntönsä puitteissa.

Kaikkien mainittujen melulähteiden osalta ympäristömelun vähentämiseen tähtäävien 
toimenpiteiden valinta sekä ympäristömelun raja-arvojen tai tavoitearvojen määrittely direktiivin 
täytäntöönpanoa varten kuuluvat jäsenvaltioiden tai tehtävään nimettyjen viranomaisten 
toimivaltaan.

Vetoomuksen kohteena oleva laitos saattaa kuulua direktiivin 96/61/EY alaan, mikäli sen teho 
ylittää tietyt direktiivin I liitteessä määritetyt raja-arvot. Tämän direktiivin (IPPC-direktiivi) 
mukaan toimivaltaisten viranomaisten on määriteltävä kullekin laitokselle yhtenäinen lupa, 
joka perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin korkeatasoisen ympäristönsuojelun 
sekä melulta suojaamisen varmistamiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava 
myös, että laitosten johto noudattaa lupaehtoja laitosten toiminnassa. Jäsenvaltioilla on 
siirtymäkausi 30. lokakuuta 2007 saakka sen varmistamiseksi, että nykyiset laitokset saatetaan 
täysin direktiivin mukaisiksi.

Puitedirektiivillä 96/62/EY2 ja PM10-hiukkasten sallitun vuosittaisen raja-arvon määrittävällä 
direktiivillä 1999/30/EY3 ei säädetä erityisvaatimuksia päästöjen rajoittamisesta tai 
teollisuuden toimijoiden toimintarajoitusten määräämisestä. Ilmanlaatua koskevien 
direktiivien määräysten nojalla jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on taattava, että 
kaikkia raja-arvoja noudatetaan niitä koskeviin määräaikoihin mennessä koko alueella, myös 
teollisten päästölähteiden läheisyydessä ja erityisesti kaupunkialueilla, joilla väestön 
altistumisen vaara on suurempi. Espanjan viranomaiset vastaavat täsmällisistä keinoista ja 
toimenpiteistä, jotka toteutetaan.

Gijónin alueella mitatut PM10-hiukkaspitoisuudet ylittivät raja-arvot. Tämän vuoksi on jo 
ryhdytty Gijónin ilmanlaatusuunnitelman mukaisiin toimiin. Tietojen mukaan alueen PM10-
pitoisuuksien kehityssuunnassa ei vielä kuitenkaan ole havaittavissa todellista parannusta.
Direktiivin 99/30/EY noudattamisen osalta komissio panee merkille, että Gijónissa ihmisten 
terveyden suojelemista koskevat PM10-hiukkasten raja-arvot ylitettiin vuonna 2005, kun raja-
arvo tuli voimaan. PM10-hiukkasten raja-arvojen ylittäminen on yleistä koko EU:ssa, ja 
komissio vaatiikin tällä hetkellä jäsenvaltioita tiedottamaan sille käyttöönotetuista 
toimenpiteistä, joilla parannetaan tilannetta ja vastataan ilmanlaatua koskevien direktiivien 
vaatimuksiin. Jäsenvaltioilta saatujen tietojen avulla komissio voi arvioida paremmin 
ongelman laajuutta ja sitä, minkälaisia toimia tarvitaan joko monialaisesti tai tietyissä 
paikoissa. Komissio aikoo myös ryhtyä ennakoiviin toimiin tukeakseen jäsenvaltioita 
tilanteen korjaamisessa tarvittavien toimenpiteiden määrittämisessä.

Vetoomuksen kohteena oleva laitos saattaa kuulua hiilidioksidipäästöjen osalta 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamista koskevan direktiivin 
2003/87/EY4 alaan, mikäli sen teho ylittää tietyt direktiivin I liitteessä määritetyt raja-arvot. 

                                               
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26–40.
2 EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.
3 EYVL L 163, 19.6.1999, s. 41.
4 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
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Lisäksi laitoksen on noudatettava vaatimuksia, jotka on esitetty komission päätöksessä 
2007/589/EY1 direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten. Ohjeiden mukaan kansallisten 
viranomaisten on sovittava laitoksen toiminnanharjoittajan kanssa erityisestä 
tarkkailumenetelmästä ja tarkkailusuunnitelmasta hiilidioksidipäästöjen osalta siten, että 
teräsalan toimintokohtaisten ohjeiden yksityiskohtaiset vaatimukset otetaan huomioon 
päätöksen 2007/589/EY VI liitteen kuvauksen mukaisesti. Ulkopuolisten tarkastajien on 
käsiteltävä ja tarkastettava hiilidioksidipäästöjä koskevat raportit 31. maaliskuuta 2008 
mennessä, ja toimivaltaisten viranomaisten on sen jälkeen hyväksyttävä ne.

Johtopäätökset

On osoitettu, että PM10-hiukkasten raja-arvo on ylitetty Gijónin alueella ja että Espanjalla on 
nyt lakisääteinen velvollisuus ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta 
ilmanlaadun raja-arvoja noudatettaisiin PM10-hiukkasten osalta. Asiaankuuluva jäsenvaltio 
voi kuitenkin edelleen harkintansa mukaan valita meluntorjuntatoimet ja ilmanlaatua koskevat 
toimet.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Ympäristömelun arviointiin ja hallintaan sovellettava yhteisön lainsäädäntö esitetään 
direktiivissä 2002/49/EY. Direktiivissä ei esitetä yhteisön melurajoja, vaan jätetään 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan päättää melun raja-arvoista ja muista toimista, joilla pyritään 
vähentämään melua. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on laadittava strategiset 
melukartat ja toimintasuunnitelmat ympäristömelun ehkäisemiseksi.

Komissio voi vahvistaa saaneensa Gijónin taajaman osalta melukartan 
direktiivin 2002/49/EY2 mukaisesti. Tässä ja muissa melukarttoja koskevissa tapauksissa 
Espanjan viranomaisten melukarttoja koskevia raportteja arvioidaan yhdessä muiden 
jäsenvaltioiden toimittamien raporttien kanssa, eikä työ ole vielä valmis. Kun arviointi on 
loppuunsaatettu, Espanjan mahdollisia puutteita direktiivin 2002/49/EY säännösten 
noudattamisessa voidaan tarkastella perustamissopimuksen mukaisesti.
Laaditut ja komissiolle toimitetut melukartat ja toimintasuunnitelmat ovat yleisön saatavilla3

direktiivin 2002/49/EY 9 artiklan mukaisesti.

Komissio vahvistaa, että kyseisellä laitoksella on ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 2008/1/EY (IPPC-direktiivi)4 mukainen 
lupa. Espanjalle on kuitenkin hiljattain annettu lopullinen kirjallinen huomautus direktiivin 
täytäntöönpanosta. Se ei ole onnistunut osoittamaan riittävää edistymistä sellaisten laitosten 
suuren määrän vähentämisessä, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia.

Mitä tulee altistumiseen alueen liiallisille ilmansaasteille, komissio huomauttaa, että Espanjan 
viranomaisten syyskuussa 2008 toimittaman viimeisimmän virallisen raportin ja sitä 

                                               
1 EUVL L 229, 31.8.2007, s. 1.
2 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
3 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
4 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
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koskeneen huhtikuussa 2009 toimittaman tarkistuksen mukaan päivittäiset PM10-hiukkasten 
raja-arvot ylittyivät edelleen vuonna 2007.

Useilla jäsenvaltioilla, myös Espanjalla, on ollut vaikeuksia noudattaa PM10-hiukkasten 
pitoisuuden raja-arvoja vuodesta 2005, jolloin kyseiset raja-arvot tulivat voimaan. 
Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annettu uusi direktiivi 2008/50/EY1 antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden kesäkuuhun 2011 asti ilmoittaa vapautuksesta, joka koskee velvoitetta 
soveltaa kyseisiä raja-arvoja, edellyttäen, että tietyt ehdot täytetään.

Espanja toimitti vuosina 2008 ja 2009 useita ilmoituksia, mutta ne eivät kattaneet kaikkia 
alueita, joilla PM10-hiukkasten pitoisuuden raja-arvot ylittyivät, eivätkä myöskään Gijónin 
taajamaa. Tämän vuoksi komissio käynnisti 29. tammikuuta 2009 rikkomismenettelyn 
direktiivissä 1999/30/EY2 määriteltyjen raja-arvojen noudattamatta jättämisestä. Määräaika 
vastausten esittämiselle oli huhtikuu 2009, ja komissio tutkii vastaukset perusteellisesti. Jos 
Gijónin taajamaa koskeva ilmoitus toimitetaan, komissiolla on aikaa yhdeksän kuukautta 
ilmoituksen jättämisestä arvioida, täyttyvätkö vapautuksen myöntämistä koskevat ehdot. 
Ilmoituksen arvioinnin yhteydessä komissio tutkii myös perusteellisesti, miten ilmanlaatua 
hoidetaan kullakin ilmoitetuista alueista. 

Komissio muistuttaa, että ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin keinoin säännellään 
direktiivillä 2008/99/EY3. Direktiivissä, joka on tarkoitus saattaa osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26 päivänä joulukuuta 2010, jäsenvaltiot velvoitetaan 
säätämään vakavat ympäristörikokset rikoksina rangaistaviksi ja langettamaan niistä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rikosoikeudelliset rangaistukset.

Johtopäätökset

PM10-hiukkasten päivittäinen raja-arvo ylittyy edelleen Gijónin alueella ja Espanjalla on nyt 
lakisääteinen velvollisuus ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta ilmanlaadun 
raja-arvoja noudatettaisiin PM10-hiukkasten osalta. Espanjalle on myös toimitettu 
ensimmäinen varoituskirje. Komissio harkitsee myös toimia varmistaakseen melua koskevan 
toimintasuunnitelman toimittamisen, jonka määräaika oli tammikuussa 2009. On kuitenkin 
pantava merkille, että meluntorjuntatoimenpiteiden ja ilmalaatua koskevien toimien valinta on 
jokaisen jäsenvaltion harkinnan varassa.

                                               
1 EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.
2 EUVL L 163, 29.6.2009, s. 41
3 Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19 päivänä marraskuuta 2008 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28–37.


