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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1708/2008 af Brigitte Dahlbender, tysk statsborger, for "Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland", og ca. 97 medunderskrivere, om den 
tyske miljølovgivnings manglende hensyntagen til EU's retsakter om luftkvalitet

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den utilfredsstillende luftkvalitetssituation i Karlsruhe, hvor de 
ansvarlige myndigheder har givet tilladelse til opførelsen af et kulkraftværk. Andrageren 
påpeger, at luftkvalitetssituationen i Karlsruhe allerede er yderst kritisk, og hun mener, at 
tilladelsen er i modstrid med ånden og ordlyden i Rådets direktiv 1999/30/EF om 
luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly 
i luften og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere 
luft i Europa. Andrageren understreger, at tilladelsen er givet på grundlag af de gældende 
tyske miljøbestemmelser, og hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at efterprøve, om 
ovennævnte direktivers bestemmelser er blevet korrekt implementeret i tysk lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Kommissionens bemærkninger

Direktiv 1999/30/EF fastlægger grænseværdier for luftkvaliteten for fem forurenende stoffer.
Grænseværdierne er bekræftet i direktiv 2008/50/EF, som erstatter direktiv 1999/30/EF fra 
juni 2010. Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 1999/30/EF sikre, at grænseværdierne 
overholdes i hele området. Luftkvaliteten måles af de kompetente myndigheder flere steder i 
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Karlsruhe og omegn. Myndighederne underretter ligeledes offentligheden gennem foreløbige 
opdaterede oplysninger om luftkvalitet samt gennem offentliggørelse af årsrapporter med 
validerede data. Årsrapporterne rapporteres efterfølgende til Kommissionen, som derefter 
vurderer, om standarderne i EU's lovgivning er overholdt.

For zonen DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), hvor kraftværket ligger, blev der i 
2007 ikke rapporteret om nogen overskridelser af grænseværdierne for partikler (PM10), 
svovldioxid (SO2), eller bly. Vurderingen for 2007 viste imidlertid, at grænseværdierne plus 
tolerancemargenen blev overskredet for nitrogendioxid (NO2). Grænseværdierne for NO2
træder først i kraft den 1. januar 2010, men en overskridelse af tolerancemargenen inden 
denne dato udløser en forpligtelse til at træffe foranstaltninger for at sikre overholdelse inden 
fristen i 2010. Kommissionen bemærker, at der blev vedtaget en luftkvalitetsplan for den 
pågældende zone i 2006.

I henhold til direktiv 2008/50/EF har medlemsstaterne mulighed for at meddele, at de 
udsætter fristen for opfyldelse af grænseværdierne for NO2, dog ikke senere end til 2015, hvis 
det er klart, at de ikke kan opnå overholdelse af grænseværdierne, og forudsat at betingelserne 
i artikel 22 i direktiv 2008/50/EF er opfyldt. Medlemsstaten skal blandt andet påvise, at den 
har gjort sit yderste for at opfylde målene til den oprindeligt fastsatte tid i 2010.

I henhold til direktiv 1999/30/EF og dets efterfølger, 2008/50/EF er de nationale myndigheder 
kompetente med hensyn til at sikre, at der træffes foranstaltninger med henblik på at 
opretholde koncentrationsniveauerne under grænseværdierne. Det forventes derfor, at der i 
behørigt omfang kompenseres for en stigning i emissionerne som følge af opførelse og drift af 
et nyt kraftværk, som kan kompromittere overholdelsen af grænseværdierne, gennem 
relevante foranstaltninger til bekæmpelse af forurening. Fysisk planlægning hører også under 
medlemsstaternes kompetencer, og det bemærkes, at lovgivningen om luftkvalitet ikke giver 
mulighed for godkendelse af kraftværker og andre industrianlæg.

I henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på 
miljøet eller "VVM-direktivet") skal anlæg og opførelse af visse installationer som f.eks. et 
kraftværk undergives en vurdering af indvirkningerne på miljøet. Hvis der er gennemført en 
VVM, skal projektets mulige miljøvirkninger fastlægges og vurderes, og der skal foreslås 
foranstaltninger med henblik på at undgå, reducere og om muligt afhjælpe væsentlige 
negative indvirkninger. I forbindelse med en VVM-procedure skal der afholdes offentlige 
høringer, og i den endelige beslutning om, hvorvidt der skal gives byggetilladelse eller ej, skal 
resultaterne af vurderingen af indvirkningen på miljøet og de offentlige høringer tages i 
betragtning. Det fremgår af andragendet, at der er udarbejdet en vurdering af indvirkningerne 
på miljøet, og at offentligheden er blevet hørt i overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 85/337/EF. Der forekommer således ingen overtrædelse af direktivet på dette trin, 
medmindre andrageren fremsender yderligere oplysninger.  

Driften af nye, store termiske kraftværker med en samlet effekt på mere end 50 MW er 
ligeledes omfattet af direktiv 2008/1/EF2 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
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forurening (IPPC-direktivet) samt direktiv 2001/80/EF1 om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (LCP-direktivet). Der skal udstedes en 
integreret godkendelse for anlægget i overensstemmelse med bestemmelserne i IPPC-
direktivet, ligesom det skal overholde emissionsgrænseværdierne i LCP-direktivet.

IPPC- og LCP-direktivet indeholder ingen emissionsgrænseværdier for CO2-emissioner, idet 
kraftværket, når det er idriftsat, vil blive omfattet af EU's emissionshandelsordning i henhold 
til direktiv 2003/87/EF2. I henhold til EU's emissionshandelsordning skal det overvåge og 
rapportere sine CO2-emissioner og returnere emissionskvoter til dækning af sådanne 
emissioner. Hvis kraftværket har brug for flere kvoter, end det modtog gratis i 
overensstemmelse med direktivet, skal det købe de resterende kvoter gennem auktion eller på 
kulmarkedet.

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's luftkvalitetslovgivning. Selv om det nye kraftværk kan medføre en 
yderligere forureningsbelastning, som kan have en negativ indvirkning på menneskers 
sundhed og miljøet, er det op til de nationale myndigheder at vurdere de eventuelle negative 
indvirkninger og træffe passende bekæmpelsesforanstaltninger.

Kommissionen vil fortsat overvåge gennemførelsen af EU's luftkvalitetslovgivning i området.
Dette gælder navnlig den forventede overskridelse af grænseværdierne for NO2 i 2010 i 
byområdet Karlsruhe.

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke påvise en overtrædelse af 
VVM-direktivet eller af IPPC-/LCP-direktivet. Såfremt andrageren forsyner Parlamentet med 
yderligere dokumentation for en overtrædelse, vil Kommissionen imidlertid gerne undersøge 
sagen yderligere."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

Kommissionen modtog tidligere på året yderligere oplysninger vedrørende dette andragende. 
Kommissionen undersøgte denne dokumentation, men var fortsat ikke i stand til at påvise, at 
der forelå en overtrædelse af miljølovgivningen.
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