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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0265/2007, ingiven av Natalia González Menéndez 
(spansk medborgare), för San Martin de Verina Neighbourhood Association, om 
industribuller och luftföroreningar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot buller- och luftföroreningar från ett stålverk som ligger i 
närheten av ett bostadsområde. Hon framhåller att de outhärdliga bullernivåerna inte har 
granskats av de lokala myndigheterna, varken i syfte att kontrollera att lagstiftningen efterföljs 
eller som en rutinåtgärd. Hon framhåller vidare att denna plåga har pågått i över tre år, men att 
stadens myndigheter inte gör något för att skydda bostadsägarnas intressen. Likaså har man 
inte kartlagt koldioxidutsläppen, trots att de överskrider den gräns som fastställts i den 
tillämpliga nationella lagstiftningen (RD 1073/02). Framställaren ber Europeiska unionen att 
ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 november 2007.

Enligt gemenskapslagstiftningen om hanteringen av omgivningsbuller (direktiv 2002/49/EG)1

ska bullerkartor och handlingsplaner för hanteringen av omgivningsbuller för all 
tätbebyggelse med mer än 250 000 invånare ha upprättats senast den 20 juni 2007 respektive 
den 18 juli 2008. De spanska myndigheterna har bekräftat för kommissionen att tätorten Gijón 
(271 039 invånare) är en sådan tätbebyggelse som avses med direktivet. Bullerkällor som 
måste beaktas är transporter och industrier enligt bilaga I till direktiv 96/61/EG av den 

                                               
1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
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24 september 19961 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.
Medlemsstaterna får ta hänsyn till andra bullerkällor i sin lagstiftning.

För alla typer av bullerkällor är det medlemsstaterna eller de myndigheter de ger i uppdrag att 
genomföra direktivet som ska bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att minska bullret 
och vilka gränsvärden eller målvärden för omgivningsbuller som ska fastställas.

Den aktuella anläggningen skulle också kunna omfattas av direktiv 96/61/EG, om dess 
kapacitet överskrider vissa tröskelvärden som anges i bilaga I till detta direktiv. Enligt 
direktivet är de behöriga myndigheterna skyldiga att för varje anläggning fastställa villkor för 
ett samordnat tillstånd baserat på bästa tillgängliga teknik för att säkerställa en hög 
skyddsnivå för miljön som helhet, inbegripet buller. De behöriga myndigheterna är också 
skyldiga att se till att villkoren i tillståndet iakttas av verksamhetsutövaren vid driften av 
anläggningen. Medlemsstaterna har en övergångsperiod till den 30 oktober 2007 på sig för att 
se till att befintliga anläggningar är fullständigt förenliga med kraven i direktivet. 

Ramdirektivet 96/62/EG2 och direktiv 1999/30/EG3 som fastställer årsgränsvärdet för 
luftkvalitet för PM10 föreskriver inte några tvingande, specifika krav om begränsning av 
utsläpp eller obligatoriska driftsrestriktioner för industrierna. Enligt dessa luftkvalitetsdirektiv 
ska den behöriga myndigheten i medlemsstaten säkerställa att alla gränsvärden uppfylls inom 
tidsfristerna över hela territoriet, inbegripet i närheten av industrikällor och i synnerhet i 
tätorter där befolkningen löper stor risk att bli exponerad. Hur detta ska göras är det upp till de 
spanska myndigheterna att bestämma.

Koncentrationerna av PM10 som uppmätts i Gijónområdet överskrider gränsvärdena. Detta har 
redan föranlett åtgärder som beskrivs i Gijóns luftkvalitetsplan. Det har dock än så länge inte 
skett någon förbättring när det gäller den rapporterade PM10 -koncentrationen i området. I 
fråga om efterlevnaden av direktiv 99/30/EG noterar kommissionen att PM10-gränsvärdena 
för en hög skyddsnivå för människors hälsa överskreds i Gijón när gränsvärdena trädde i kraft 
2005. Att PM10 -gränsvärdena överskrids är omfattande problem över EU, och kommissionen 
begär just nu att medlemsstaterna ska upplysa den om vilka åtgärder man vidtagit för att 
förbättra situationen och för att uppfylla de krav som ställs i luftkvalitetsdirektiven. 
Informationen från medlemsstaterna kommer att göra det lättare för kommissionen att 
utvärdera problemets omfattning och vilka åtgärder som krävs, antingen horisontellt eller i 
fråga om särskilda platser. Kommissionen avser också att vidta förberedande åtgärder för att 
hjälpa medlemsstaterna att precisera vilka åtgärder som krävs för att rätta till situationen.

När det gäller koldioxidutsläppen skulle anläggningen kunna omfattas av direktiv 2003/87/EG 
om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser4 om dess kapacitet överskrider 
vissa tröskelvärden som fastställs i bilaga I till detta direktiv. Vidare är anläggningen skyldig 
att följa kraven i kommissionens beslut 2007/589/EG om riktlinjer för övervakning och 
rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/87/EG.5 Enligt dessa riktlinjer måste de nationella myndigheterna komma 

                                               
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26–40.
2 EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.
3 EGT L 163, 19.6.1999, s. 41.
4 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.
5 EUT L 229, 31.08.2007, s. 1.
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överens med anläggningens verksamhetsutövare om en bestämd övervakningsmetod och 
övervakningsplan för koldioxidutsläpp samt iaktta de detaljerade kraven i de 
verksamhetsspecifika riktlinjerna för stålindustrin enligt bilaga VI till beslut 2007/589/EG. 
Rapporterna om koldioxidutsläppen måste kontrolleras och bestyrkas av tredje part senast den 
31 mars 2008 och sedan godkännas av behöriga myndigheter.

Slutsatser

Det har konstaterats att partikelgränsvärdet för PM10 har överskridits i Gijónområdet och att 
Spanien nu har lagstadgad skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att 
luftkvalitetsgränsvärdena för PM10 efterlevs. Det är dock fortfarande medlemsstaten i fråga 
som ska avgöra vilka bullerbekämpande och luftkvalitetsförbättrande åtgärder som ska vidtas.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009.

Genom direktiv 2002/49/EG fastställs gemenskapens lagstiftning om bedömning och 
hantering av buller i omgivningen. I direktivet anges inte några gemenskapsomfattande 
gränsvärden för buller, utan det är medlemsstaternas sak att besluta om gränsvärden för buller 
och andra åtgärder för att minska buller. I enlighet med direktivet måste medlemsstaterna 
utarbeta strategiska bullerkartor och handlingsplaner för att hantera omgivningsbullret.

I fråga om tätorten Gijón kan kommissionen bekräfta att man mottagit en bullerkarta för 
området i enlighet med direktiv 2002/49/EG1. Denna rapport från spanska myndigheterna 
håller just nu på att utvärderas tillsammans med rapporterna från andra medlemsstater. Så 
snart utvärderingen är klar får eventuella brister i Spaniens efterlevnad av bestämmelserna i 
direktiv 2002/49/EG undersökas i enlighet med fördraget.

De bullerkartor och handlingsplaner som överlämnats till kommissionen ska göras tillgängliga 
för allmänheten2 i enlighet med artikel 9 i direktiv 2002/49/EG.

Kommissionen kan bekräfta att anläggningen i fråga har ett tillstånd i enlighet med 
direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 3. 
Spanien har dock nyligen fått en sista skriftlig varning i fråga om genomförandet av 
direktivet. Man har inte kunnat visa att man väsentligt lyckats minska det stora antalet 
anläggningar i drift som fortfarande inte uppfyller kraven i direktivet. 

När det gäller exponeringen för kraftiga luftföroreningar i området konstaterar kommissionen, 
efter att ha granskat den senaste officiella rapporten från de spanska myndigheterna från 
september 2008, som reviderades i april 2009, att det dagliga PM10-gränsvärdet fortsatte att 
överskridas 2007. 

Ett antal medlemsstater, däribland Spanien, har haft problem med att uppfylla gränsvärdena 
för PM10 sedan 2005 då dessa gränsvärden trädde i kraft. Genom det nya direktivet 
2008/50/EG4 om luftkvalitet och renare luft i Europa kan medlemsstaterna undantas från 
skyldigheten att tillämpa dessa gränsvärden till senast den 11 juni 2011, under förutsättning 
                                               
1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
3 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
4 EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.
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att vissa villkor uppfylls.

Spanien inkom med flera underrättelser 2008 och 2009, men dessa underrättelser omfattade 
inte alla zoner där gränsvärdet för PM10 överskridits, inbegripet tätorten Gijón. Som en följd 
av detta inledde kommissionen den 29 januari 2009 ett överträdelseförfarande eftersom 
gränsvärdena i direktiv 1999/30/EG inte följts1. Ett svar skulle lämnas i april 2009, och detta 
svar kommer att granskas noggrant av kommissionen. Om en underrättelse för Gijón lämnas 
in har kommissionen nio månader på sig från det att denna underrättelse mottagits för att 
bedöma om villkoren för undantag är uppfyllda. Bedömningen av begäran om undantag gör 
det också möjligt för kommissionen att ingående granska hur luftkvaliteten hanteras i samtliga 
berörda zoner. 

Kommissionen erinrar om att skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser regleras 
genom direktiv 2008/99/EG2. Enligt direktivet, som ska vara införlivat senast den 
26 december 2010, ska medlemsstaterna utarbeta en lista över allvarliga miljöbrott som ska 
beläggas med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder. 

Slutsatser

Det dagliga partikelgränsvärdet för PM10 fortsätter att överskridas i Gijónområdet och 
Spanien har nu lagstadgad skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att se till att 
PM10-gränsvärdena för luftkvalitet följs. En första skriftlig varning har också utfärdats. 
Kommissionen överväger vidare att vidta åtgärder för att se till att bullerhanteringsplanen, 
som skulle ha inkommit i januari 2009, lämnas in. Det bör emellertid noteras att valet av 
åtgärder för att bekämpa buller och luftföroreningar är den berörda medlemsstatens ansvar.

                                               
1 EUT L 163, 29.6.2009, s. 41.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom 
straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28–37).


