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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Rudolf Brockmann, német állampolgár által benyújtott 1668/2008. számú 
petíció Spanyolországban a mezőgazdaságban használt nyílt tüzekkel okozott 
levegőszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója gyakran tölt hosszabb időt Spanyolországban.  Az ottani gazdák 
tavasszal és ősszel nem csak szerves hulladékot égetnek el a földjeiken, hanem PVC-t és 
műanyagot is, ami miatt káros és rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe. A petíció benyújtója 
szerint Németországban tilos az említett anyagok nyílt tűzön való elégetése.  A petíció 
benyújtója tájékoztatást kíván kapni arról, hogy véget lehet-e vetni e gyakorlat folytatásának 
Spanyolországban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

Az EU nem szabályozza a nyílt tüzeket. Ez a kérdés a tagállamok hatáskörébe tartozik, 
amelyek gyakran a régiókra vagy az önkormányzatokra ruházzák át e felelősségi kört. Minden 
tagállam rendelkezik valamilyen szabályozással, azonban azok jelentősen eltérnek egymástól 
az egyedi megszorítások, illetve időbeni és területi alkalmazásuk tekintetében. A végrehajtás 
kérdése is igen bonyolult; becslések szerint a legtöbb tagállamban (köztük Németországban) 
egyes emberek nem tartják be az erre irányuló szabályokat, és alkalmanként kifejezetten tiltott 
anyagokat, például műanyag hulladékot égetnek. 
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Az uniós jogszabályok a környezeti levegő minősége tekintetében 12 szennyező anyagra 
vonatkozóan határoznak meg határértékeket és célértékeket, amelyeket a terület egészén be 
kell tartani. Ebben az ügyben a legfontosabb kérdés az 1999/30/EK irányelvben1

meghatározott, majd a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának 
elnevezésű programról szóló 2008/50/EK új irányelv2 által átvett napi PM10 határérték. 

A tagállamok biztosítják, hogy a környezeti levegő minőségének vizsgálata a terület egészére 
kiterjed, és a koncentrációs szintekre vonatkozó információkat a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják azzal a céllal, hogy mért értékek összehasonlíthatók legyenek a szálló porra 
vonatkozóan az irányelv által meghatározott határértékekkel. A 2004/461/EK bizottsági 
határozat3 szerinti jelentéstétel ezt a célt szolgálja. E jelentések értékelésének eredményei a 
Bizottság weboldalán4 megtekinthetők. 

Ezenfelül a nemzeti hatóságok felelnek azért, hogy a nyilvánosság számára naprakész 
információkkal szolgáljanak a szabályozott szennyezőanyagok tekintetében mért 
koncentrációs szintekről. A petíció benyújtójának gyakori tartózkodási helyéül szolgáló 
Valencia régió ezzel kapcsolatos weboldala: 

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

Ugyanezen a weboldalon a vonatkozó jogszabályok, köztük a helyi előírások is 
megtalálhatók.

Pilar de la Horadada az ES1013 levegőminőségi övezetben („Segura-Vinolopo, Costera 
területe”) található, amely tekintetében a spanyol hatóságok a legutóbbi, 2007-es hivatalos 
jelentésben a napi PM10 határérték túllépéséről számoltak be. Nem ismert, hogy a nyílt tüzek 
mennyire járulnak hozzá ehhez.
A Bizottság 2009 januárjában jogsértési eljárást indított Spanyolország ellen a PM10
határértékek túllépése miatt. Jóllehet néhány másik övezet tekintetében Spanyolország a 
2008/50/EK irányelv 22. cikkében előírtaknak megfelelően a határidő meghosszabbítását 
kérte, a fent említett övezet nem szerepelt az értesítésben. 

Következtetések 

Ezen alapismeretek és a petíció benyújtója által közölt információk alapján nem állapítható 
meg egyértelműen a közösségi jogszabályok megsértése. A petíció benyújtója által említett, 
speciális tevékenységnek minősülő nyílt égetés szabályozása nemzeti hatáskörbe tartozik. A 
Bizottság már tud a PM10 levegőminőségi határérték említett területen való túllépéséről, és 
emiatt már 2009 januárjában jogsértési eljárást indított Spanyolország ellen. A Bizottság 
jelenleg a spanyol hatóságok válaszát vizsgálja. A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja 
kísérni a régióban mért koncentrációs szinteket, és meg fogja tenni a megfelelő válaszlépést, 
ha egyéb – pl. a nitrogén-dioxidra vonatkozóan 2010-ben hatályba lépő – uniós előírások 

                                               
1 HL L 163., 1999.6.29.
2 HL L 152., 2008.6.11.
3 HL L 156., 2004.4.30.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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túllépésére is sor kerül. A polgároknak jogukban áll továbbá a nemzeti bíróságokhoz fordulni 
azzal a kéréssel, hogy tartsák be az uniós határértékeket, valamint a területükön felmerülő 
határérték-túllépés veszélye esetén készítsenek és hajtsanak végre rövid távú cselekvési 
terveket. 


