
CM\794548DA.doc PE 430.493v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

26.10.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0796/2008 af Antonios Chilakeas, græsk statsborger, om salg af 
blyholdig benzin og automobiler uden katalysator i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at det stadig er muligt at købe blyholdigt benzin i Grækenland, og at der 
stadigvæk videresælges brugte automobiler uden katalysator. Andrageren, der lider af astma, 
er følgelig direkte berørt at det dermed forbundne forureningsproblem. Da han betvivler, at 
dette forhold er i overensstemmelse med EU's på området gældende bestemmelser om 
benzinkvalitet og begrænsning af forureningen fra bilernes udstødning, anmoder han Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"De spørgsmål, der rejses i andragendet, falder helt eller delvist inden for Fællesskabets 
kompetencer. For at underrette andrageren og hjælpe ham med at finde det fulde omfang af de 
tilgængelige bestemmelser gives en detaljeret beskrivelse af Det Europæiske Fællesskabs
kompetencer og den kendte status for håndhævelsen deraf nedenfor.

Bly i benzin 
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I henhold til direktivet om brændstofkvalitet, 98/70/EF1, har det været forbudt at markedsføre 
blyholdig benzin i medlemsstaterne siden den 1. januar 2000. Medlemsstaterne kan dog med 
henblik på brug i karakteristiske gamle køretøjer og på distribution via særlige 
interessegrupper fortsat tillade markedsføring af små mængder benzin med et blyindhold på 
højst 0,15 g/l i et omfang, der svarer til højst 0,5 % (reduceret til 0,03 % i henhold til den 
seneste aftalte revision af direktivet) af det samlede salg.

Kommissionen er ikke bekendt med nogen overtrædelse af det maksimalt tilladte blyindhold i 
benzin i Grækenland. I sine årlige rapporter om brændstofkvalitetsovervågning, som er krævet 
i henhold til direktiv 98/70/EF, har Grækenland ikke rapporteret nogen overtrædelser af 
blyindholdet i benzin i nogen af rapporteringsårene fra 2001 til 2006.

Køretøjers emissionskontrolsystemer

Anvendelse af ældre køretøjer, som kan være konstrueret i henhold til mindre strenge 
emissionsstandarder, og som kan være dårligt vedligeholdt, kan i høj grad bidrage til 
forurening fra vejtransport, som forholdsmæssigt kan være meget større end forurening fra de 
køretøjer, der markedsføres i dag. Der findes ingen EU-lovgivning, som stiller krav om, at 
køretøjer uden katalysatorer ikke længere må anvendes. En del af EU-lovgivningen er dog 
relevant. Medlemsstaterne skal anvende følgende lovgivning om minimering af emissioner fra 
køretøjer:

 Direktiv 2009/40/EF, omarbejdning af direktiv 96/96/EF2, med hensyn til kontrol af 
motorkøretøjers udstødning (gamle og nye køretøjer);

 Forordning 715/20073 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om 
adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. (Omfatter 
emissionsstandarder og holdbarhedsstandarder for emissionskontroller).

Konklusion

På grundlag af oplysningerne fra andrageren er det ikke muligt at påvise en potentiel 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen."

                                               
1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58-68.
2 EUT L 90 af 8.4.2003, s. 41-44, fuldt ud gennemført i græsk lovgivning ved retsakt 32396/3516 (FEK nr. 360 
B af 19.2.2004, s. 4268).
3    EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1-16. Denne forordning er direkte gældende i henhold til datoerne i artikel 18, 
stk. 2 og 3.


