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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1668/2008 af Rudolf Brockmann, tysk statsborger, om luftforurening 
i Spanien som følge af landbrugets åbne ild

1. Sammendrag

Andrageren opholder sig ofte længere tid i Spanien. Om foråret og om efteråret brænder 
bønderne der ifølge ham ikke alene organisk affald på deres marker, men også pvc og plastik, 
således at der kommer skadelige og kræftfremkaldende stoffer i luften. Ifølge andrageren er 
det i Tyskland forbudt at brænde de anførte stoffer på åbne bål. Andrageren vil vide, om det 
kan forhindres, at denne praksis fortsætter i Spanien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"EU har ingen regler for åbne bål. Dette henhører under medlemsstaternes kompetence, og de 
uddelegerer ofte dette ansvar til regioner og kommuner. Der findes i det mindste nogen 
lovgivning i medlemsstaterne. Der er dog meget stor forskel med hensyn til specifikke 
restriktioner og deres anvendelse i tid og sted. Der er også spørgsmålet om håndhævelse, som 
er vanskeligt. Det skønnes, at der i de fleste medlemsstater (også i Tyskland) findes 
mennesker, som ikke respekterer denne lovgivning og lejlighedsvis afbrænder udtrykkeligt 
forbudte materialer såsom plastikaffald.

I EU-lovgivningen fastsættes grænseværdier for luftkvaliteten og målværdier for 12 
forurenende stoffer, der skal overholdes i hele området. Det mest relevante i denne sag er de 
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daglige grænseværdier for PM10, som er fastlagt i direktiv 1999/30/EF1 og overtaget af det nye 
direktiv 2008/50/EF2 om luftkvaliteten og renere luft i Europa.

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen af luftkvaliteten foretages på hele territoriet, og at 
information om koncentrationer stilles til rådighed for Kommissionen, så den kan 
sammenligne den med de grænseværdier for partikler, der er fastsat i direktiverne.
Indberetninger i henhold til Kommissionens beslutning 2004/61/EF3 anvendes til dette formål.
Resultatet af vurderingen af disse indberetninger findes på Kommissionens websted4.

Derudover har myndighederne på nationalt plan ansvaret for at forsyne offentligheden med 
ajourført information om koncentrationsniveauer for regulerede forurenende stoffer. Det
relevante websted for Valenciaregionen, hvor andrageren ofte opholder sig, er:

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

På samme websted findes relevant lovgivning, herunder lokale bestemmelser.

Pilar de la Horadada er beliggende i ES1013 luftkvalitetszonen "Segura-Vinolopo, Area 
Costera", for hvilken de spanske myndigheder indberettede overskridelser af den daglige 
PM10-grænseværdi i den seneste officielle rapport for 2007. Bidraget fra åbne bål er ukendt.
Kommissionen iværksatte i januar 2009 en overtrædelsesprocedure mod Spanien for 
overskridelse af PM10-grænseværdierne. Spanien har for nogle andre zoners vedkommende 
ansøgt om den udsættelse af fristen, der er omfattet af artikel 22 i direktiv 2008/50/EF, men 
ovennævnte område var ikke omfattet af anmodningen.

Konklusioner

På grundlag af ovenstående og oplysningerne fra andrageren er det ikke muligt at påvise, at 
fællesskabslovgivningen er overtrådt. Regulering af den specifikke aktivitet med afbrænding 
på åbne bål, som andrageren nævner, henhører under national kompetence. Med hensyn til 
overskridelse af PM10-grænseværdierne i området er Kommissionen allerede bekendt hermed 
og indledte i januar 2009 overtrædelsesprocedurer mod Spanien. Kommissionen analyserer i 
øjeblikket de spanske myndigheders svar. Kommissionen overvåger også fortsat de 
indberettede koncentrationsniveauer i regionen og vil reagere, hvis andre EU-standarder som 
f.eks. nitrogendioxid (der træder i kraft i 2010) overskrides. Borgerne har også individuelle 
rettigheder til at anmode de nationale domstole om, at EU's grænseværdier overholdes, og at 
der udarbejdes og gennemføres kortsigtede handlingsplaner, hvis der er risiko for 
overskridelser i deres område."

                                               
1 EFT L 163 af 29.6.1999.
2 EUT L 152 af 11.6.2008.
3 EUT L 156 af 30.4.2004.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm.


