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Tárgy:  M.C. L.V., spanyol állampolgár által az „Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda del Rio Guadalupe de Alcaniz” nevében benyújtott, 0831/2008. számú 
petíció az Aragon spanyol autonóm régióban található Alcaniz városban folyó 
PM10-szennyezésről 

1.A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fent említett egyesület nevében azon PM10-szennyezés ellen emel 
panaszt, amelynek a spanyol autonóm régióban fekvő Alcaniz város polgárai vannak kitéve. 
A szennyezés okozója egy szilíciumot és kaolinos anyagokat feldolgozó, lakott területen 
fekvő gyár. Az egyesület számos alkalommal fordult a helyi és regionális illetékes 
hatóságokhoz, de az érintett állampolgárok védelmének érdekében semmilyen hatékony 
intézkedést nem hoztak. A petíció benyújtója következésképpen arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy avatkozzon be, és biztosítsa, hogy a spanyol hatóságok betartsák az adott 
területen érvényben lévő uniós jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás szerint a PM10-koncentráció 2007-ben 91 
alkalommal lépte át az 50 ug/m3-es szintet. Ez lényegesen több annál, ahány alkalommal a 
PM10-koncentráció az 1999/30/EK irányelv1 értelmében a napi határértéket meghaladhatja. Az 

                                               
1 HL L 163., 1999.6.29, 41. o.
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irányelv szerint a PM10-koncentráció 2005-től kezdődő hatállyal egy naptári évben csak 35 
napon lépheti át 50 ug/m3-es határértéket. 

A Bizottság nem kapott tájékoztatást a határérték-túllépésekről a spanyol hatóságok által a 
levegőminőségről 2008 szeptemberében – a 96/62/EK irányelv1 11. cikkében előírtak szerint –
benyújtott éves jelentésben. Arról ugyanakkor tudomása van, hogy az illetékes helyi hatóság 
(Gobierno de Aragon) tisztában volt a helyzettel, és 2008. szeptember 12-én tervet hagyott 
jóvá Alcaniz város levegőminőségének javítására. A terv a szóban forgó vállalatot azonosítja a 
területen tapasztalt légszennyezés fő forrásaként és bizonyos mérséklő intézkedéseket rögzít 
erre a forrásra vonatkozóan.

A petíció benyújtója által a szállóporszennyezés fő forrásaként azonosított építmény – az 
alcanizi levegőminőség-javítási tervben lévő ismertetés szerint – egy követ, murvát és egyéb 
ásványi termékeket feldolgozó gyár (amelynek kapacitása évi 200 000 tonna alatt van). Ahhoz 
azonban további információkra van szükség a létesítményben folyó tevékenységekről, hogy 
meghatározható legyen, a létesítmény a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv hatálya alá tartozik-e.2

A Bizottság jelenleg nem rendelkezik elegendő információval annak megállapításához, hogy 
megsértették-e a közösségi jogszabályokat. Ezért a Bizottság kérni fogja a spanyol 
hatóságokat, hogy erősítsék meg a 2007. évi határérték-túllépést Alcanizban, és vizsgálják 
meg, hogy történt-e határérték-túllépés a korábbi években. Amennyiben a határérték-
túllépések tényét megerősítik, arra is kérni fogja a spanyol hatóságokat, hogy nyújtsák be újra 
a 2007. évi levegőminőség-adatokat, illetve erősítsék meg, hogy a 2007-es adatok nem 
reprezentatívak a tényleges helyzetre nézve. A Bizottság arra vonatkozóan is tájékoztatást fog 
kérni, hogy az érintett létesítmény a 2008/1/EK irányelv hatálya alá tartozik-e. 

A Bizottság folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a helyzetet, és megtesz minden 
szükséges lépést a levegőminőségre és az ipari kibocsátásra vonatkozó közösségi 
jogszabályok helyes végrehajtása érdekében.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. november 20.

A Bizottság nem tudott a PM10-határértékek túllépése kapcsán Alcanizban kialakult 
helyzetről, mivel a spanyol hatóságok által a 96/62/EK irányelv3 11. cikkének követelménye 
szerint a 2007. évre vonatkozóan benyújtott, a levegő minőségével kapcsolatos éves 
kérdőívben nem számoltak be erről.

A Bizottság jelenleg kapcsolatban áll a spanyol hatóságokkal annak érdekében, hogy 
hivatalos megerősítést kapjon a PM10-határértékek túllépése miatt kialakult helyzetről, amely 
előidézte, hogy 2008-ban Alcaniz városában levegőminőségre vonatkozó tervet fogadtak el, 
valamint hogy tisztázzák, hogy a 2007. évre vonatkozóan benyújtott, a levegő minőségével 
kapcsolatos éves kérdőívben miért nem számoltak be a határértékek túllépéséről. A Bizottság 
arról is tájékoztatást kért, hogy az előző években is előfordult-e a PM10-határértékek túllépése, 
                                               
1 HL L 296., 1996.11.21., 55. o.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
3 HL L 296., 1996.11.21., 55 o.
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és hogy a szennyezés fő forrásaként megjelölt létesítmény a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv1 hatálya alá tartozik-e.

A 2008-ra vonatkozó előzetes adatok azt mutatják, hogy bizonyos, a csökkentésre irányuló 
intézkedések végrehajtását követően Alcanizban (barrio de Capuchinos) a PM10-koncentráció 
az 1999/30/EK irányelvben2 és a környezeti levegő minőségéről szóló új, 2008/50/EK 
irányelvben3 meghatározott éves és napi határérték alatt maradt.

A Bizottság továbbra is szigorúan nyomon fogja követni a PM10-szint alakulását 
Spanyolország ezen és más levegőminőségi övezeteiben annak biztosítása érdekében, hogy ne 
lépjék túl a határértékeket. Amennyiben a 2008-ra vonatkozó hivatalos, megerősített adatok 
azt mutatják, hogy a határértékeket továbbra is túllépik, a Bizottság megteszi az annak 
biztosításához szükséges lépéseket, hogy Spanyolország ebben az övezetben betartsa az 
irányelv követelményeit.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
2 HL L 163., 1999.6.29., 41. o. 
3 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.


