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Tárgy: A Natalia González Menéndez spanyol állampolgár által az „Asociación de 
Vecinos San Martín de Veriña” nevében benyújtott 0265/2007. számú petíció az 
ipari eredetű zaj- és levegőszennyezés ellen 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy lakóövezethez közeli acélgyárból eredő kettős, zaj- és 
levegőszennyezés ellen tiltakozik. Állítása szerint az elviselhetetlen zajkibocsátást a helyi 
hatóságok sem törvényi előírás, sem rutineljárás alapján nem vették nyilvántartásba, és bár a 
kellemetlenség már több mint három éve tart, a helyi hatóságok semmit sem tesznek a lakók 
érdekeinek védelme érdekében. Továbbá nem ellenőrzik a szén-dioxid kibocsátásokat, habár 
ezek túllépik a vonatkozó nemzeti jogszabályban (RD 1073/02) megállapított határértékeket. 
Az Unió beavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. november 29.

A környezeti zaj kezeléséről szóló közösségi jogszabály (2002/49/EK irányelv)1 előírja, hogy 
2007. június 30-ig, illetve 2008. július 18-ig környezeti zajtérképeket, illetve a környezeti zaj 
kezelését célzó cselekvési terveket készítsenek el a 250 000 lakosnál népesebb agglomerációkra 
vonatkozóan. A Bizottság számára a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a gijóni 
agglomeráció (271 039 lakos) valóban az érintett agglomerációk közé tartozik. Az ezzel 

                                               
1 HL L 189., 2002.7.18., 12-26. o.



PE398.526REV 2/4 CM\785675HU.doc

HU

kapcsolatban figyelembe veendő zajforrások a közlekedési infrastruktúrák, valamint a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 
96/61/EK irányelv1 I. mellékletében megállapított ipari létesítmények. A tagállamok saját 
jogszabályaik alapján más zajforrásokat is figyelembe vehetnek.

A környezeti zaj csökkentésére irányuló intézkedések kiválasztása, valamint a környezeti zaj 
határértékeinek vagy célértékeinek megállapítása valamennyi érintett zajforrás tekintetében a 
tagállamok, illetve az említett irányelv alkalmazása céljából általuk kijelölt hatóságok feladata.

Az érintett létesítményre a 96/61/EK irányelv is alkalmazható lehet, amennyiben kapacitása 
meghaladja az irányelv I. mellékletében megállapított egyes határértékeket. Az IPPC-irányelv 
értelmében az illetékes hatóságoknak minden egyes létesítmény tekintetében az elérhető 
legjobb technikákon alapuló integrált engedélyt kell kiadniuk a környezet egésze magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében, a zajt is ideértve. Az illetékes hatóságok kötelesek továbbá 
biztosítani, hogy az üzemeltető az engedélynek a létesítmény működtetése során eleget tesz.
A tagállamoknak 2007. október 30-ig átmeneti időszak áll rendelkezésére, hogy biztosítsák, 
hogy a meglévő létesítmények teljes körűen megfelelnek az irányelvnek.

A 96/62/EK keretirányelv2 és a PM10 tekintetében az éves környezeti levegőminőségi 
határértéket megállapító 1999/30/EK irányelv3 nem határoz meg egyedi követelményeket a 
gyárak kibocsátásainak korlátozását vagy a rájuk alkalmazandó üzemeltetési korlátozásokat 
illetően. A környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek rendelkezései értelmében a 
tagállam illetékes hatóságának kell biztosítania, hogy a megvalósítási határidőig valamennyi 
határértéket betartsák az adott állam egész területén, ideértve az ipari források környezetét is, 
és különösen a városi területeket, ahol a lakosság szennyezésnek való kitettségének kockázata 
magas. A konkrétan alkalmazandó eszközökről és intézkedésekről a spanyol hatóságoknak 
kell dönteniük.

A Gijón térségében mért PM10-koncentráció meghaladja a határértékeket. Ennek 
eredményeként már születtek intézkedések, amelyek körvonalait Gijón levegőminőségi terve 
tartalmazza. Tényleges javulás azonban egyelőre nem érzékelhető a PM10-koncentráció e 
területről jelentett alakulásában. A 99/30/EK irányelvnek való megfelelés tekintetében a 
Bizottság megállapítja, hogy Gijónban az emberi egészség védelmére megszabott PM10-
határértékeket 2005-ben, a határérték hatálybalépésekor meghaladták. A PM10-határértékek 
túllépése az egész EU-ban jellemző, és a Bizottság jelenleg kéri a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak tájékoztatást a helyzet javítása és a levegőminőségi irányelvek követelményeinek 
teljesítése érdekében tett intézkedéseikről. A tagállamoktól kapott információk alapján a 
Bizottság megfelelőbb módon mérlegelheti a probléma elterjedtségét és a szükséges 
intézkedéseket, akár horizontálisan, akár adott helyszínek vonatkozásában. A Bizottság 
szándéka továbbá, hogy proaktív intézkedéseket tegyen, segítséget nyújtva a tagállamoknak a 
helyzet javítását célzó intézkedések meghatározásában.

A CO2-kibocsátás tekintetében az érintett létesítményre az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 
                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26-40. o.
2 HL L 296., 1996.11.21., 55. o.
3 HL L 163., 1999.6.19., 41. o.
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2003/87/EK irányelv1 alkalmazandó, amennyiben a létesítmény kapacitása túllépi az említett 
irányelv I. mellékletében megállapított egyes küszöbértékeket. Emellett a létesítmény köteles 
eleget tenni a 2003/87/EK irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló 
2007/589/EK bizottsági határozat2 követelményeinek. Az említett iránymutatások értelmében 
a nemzeti hatóságoknak a CO2-kibocsátás tekintetében meg kell állapodniuk a létesítmény 
üzemeltetőjével egy ellenőrzési módszertanról és ellenőrzési tervről, figyelembe véve az 
acélszektor vonatkozásában a 2007/589/EK határozat VI. mellékletében előírt, 
tevékenységspecifikus iránymutatások részletes követelményeit. A CO2-kibocsátásról szóló 
jelentéseket 2008. március 31-ig külső hitelesítőknek kell ellenőrizniük és hitelesíteniük, majd 
az illetékes hatóságoknak jóváhagyniuk.

Következtetések

Megállapítást nyert, hogy Gijón térségében a PM10 részecske-határértéket túllépték, továbbá 
hogy Spanyolországnak jelenleg törvényes kötelessége a PM10-re vonatkozó levegőminőségi 
határértékeknek való megfelelés érdekében szükséges valamennyi ésszerű intézkedés 
megtétele. A zaj- és levegőszennyezés mérséklését célzó intézkedések kiválasztása azonban 
az adott tagállam mérlegelési jogkörébe tartozik.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. június 19.

A 2002/49/EK irányelv tartalmazza a környezeti zaj értékelésére és kezelésére vonatkozó 
közösségi rendelkezéseket. Az irányelv nem határoz meg közösségi határértékeket a 
zajszennyezésre vonatkozóan, hanem a tagállamok hatáskörében hagyja annak eldöntését, hogy 
megállapítanak-e határértékeket a zaj tekintetében, illetve egyéb intézkedéseket a zajszennyezés 
csökkentése érdekében. Az irányelv értelmében a tagállamoknak stratégiai zajtérképeket és 
cselekvési terveket kell készíteniük a környezeti zaj kezelésére.

A gijóni agglomeráció tekintetében a Bizottság megerősíti, hogy megkapta a területre vonatkozó, 
a 2002/49/EK irányelvben3 előírt zajtérképet. Ezzel és a zajtérképekkel összefüggő más 
kérdésekkel kapcsolatban jelenleg zajlik a spanyol hatóságoktól kapott, zajtérképekről szóló 
jelentés és a többi tagállamtól érkezett jelentések értékelése, amelynek befejezésére még várni 
kell. Mihelyt elkészül az értékelés, a Szerződéssel összhangban a 2002/49/EK irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés tekintetében Spanyolország részéről tapasztalható bármely 
hiányossággal szemben el lehet járni.

Az elkészült és a Bizottságnak benyújtott zajtérképek és cselekvési tervek a 2002/49/EK irányelv 
9. cikkének megfelelően a közvélemény számára elérhetőek4.

A Bizottság megerősíti, hogy a szóban forgó létesítmény a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelvnek (IPPC-irányelv)5 megfelelően 

                                               
1 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
2 HL L 229., 2007.8.31., 1. o.
3 HL L 189, 2002.7.18., 12–26. o.
4 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
5 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
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engedéllyel rendelkezik. Spanyolország azonban nemrég végső írásbeli figyelmeztetést kapott 
ezen irányelv végrehajtására vonatkozóan, mivel nem mutatott jelentős előrelépést az irányelv 
követelményeinek még meg nem felelő meglévő létesítmények nagy számának csökkentése 
terén.

A területen tapasztalható túlzott levegőszennyezés tekintetében a Bizottság megállapítja, hogy 
a spanyol hatóságok 2008. szeptemberi utolsó hivatalos jelentése, valamint annak 2009. 
áprilisi felülvizsgálata szerint a napi PM10-kibocsátás 2007-ben is meghaladta a határértéket. 

Több tagállam, köztük Spanyolország számára is nehézséget okoz a PM10-határértékeknek 
való megfelelés azok 2005-ös hatálybalépése óta. A környezeti levegő minőségéről és a 
Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló új, 2008/50/EK irányelv1

lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén 2011 
júniusáig mentesüljenek az említett határértékek alkalmazásának kötelezettsége alól.

A mentességgel kapcsolatban Spanyolország 2008-ban és 2009-ben több értesítést is 
benyújtott, ezekben azonban nem szerepelt valamennyi olyan övezet, ahol a PM10-
határértékek túllépése tapasztalható, köztük a gijóni agglomeráció sem. Következésképpen a 
Bizottság 2009. január 29-én jogsértési eljárásokat indított az 1999/30/EK irányelvben2

megállapított határértékek megsértése miatt. A válasz 2009 áprilisában volt esedékes, és a 
Bizottság alaposan elemezni fogja. Amennyiben értesítést nyújtanak be Gijónra vonatkozóan, 
a Bizottságnak az értesítés beérkezését követően kilenc hónap áll rendelkezésére annak 
felmérésére, hogy a mentesülés feltételei teljesülnek-e. Az értesítés elbírálásakor a 
Bizottságnak alkalma lesz arra, hogy részletesen tanulmányozza a levegőminőség-kezelést az 
érintett övezetekben. 

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a környezet büntetőjog általi védelmét a 2008/99/EK 
irányelv szabályozza.3 A legkésőbb 2010. december 26-ig átültetendő irányelv értelmében a 
tagállamok kötelesek büntetendővé tenni az irányelvben felsorolt súlyos környezetkárosító 
cselekményeket, valamint hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal 
büntetni őket. 

Következtetések

Megállapítást nyert, hogy Gijón térségében a PM10 részecske-határértéket továbbra is túllépik, 
továbbá hogy Spanyolországnak jelenleg törvényes kötelessége a PM10-re vonatkozó 
levegőminőségi határértékeknek való megfelelés érdekében szükséges valamennyi megfelelő 
intézkedés megtétele. A Bizottság egy első figyelmeztető levelet is elküldött, továbbá 
lépéseket fontolgat a zajszennyezés elleni cselekvési terv 2009 januárjára kért benyújtásának 
biztosítására. Meg kell azonban jegyezni, hogy a zaj- és levegőszennyezés mérséklését célzó 
intézkedések kiválasztása az adott tagállam mérlegelési jogkörébe tartozik.

                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
2 HL L 163., 2009.6.29., 41.o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet 

büntetőjog általi védelméről, HL L 328., 2008.12.6., 28–37. o.


