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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende 0831/2008 af M.C.L.V., spansk statsborger, for "Asociación de 

Vecinos de la Margen Izquierda del Río Guadalupe de Alcañiz", om beskyttelse 
mod forurening med PM 10 i byen Alcañiz  i den autonome spanske region 
Aragon

1. Sammendrag

Andrageren påklager på vegne af ovennævnte sammenslutning den alvorlige forurening med 
PM10, som borgerne i Alcañiz  i den autonome spanske region Aragón er udsat for.
Forureningen foranlediges af en fabrik, der forarbejder kisel og kaolin, og som er beliggende i 
et beboet område. Sammenslutningen har gentagne gange rettet henvendelse til de ansvarlige 
lokale og regionale myndigheder, uden at der dog er truffet effektive foranstaltninger med 
henblik på at beskytte de berørte borgere. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet 
om at gribe ind og sikre, at de spanske myndigheder efterkommer EU's på området gældende 
retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Ifølge oplysninger fra andrageren blev PM10-grænsen på 50 µg/m3 overskredet 91 gange i 
2007. Dette er betydeligt højere end antallet af overskridelser af den daglige PM10-
grænseværdi, der er tilladt i henhold til direktiv 1999/30/EF1. I henhold til direktivet gælder det 
fra 2005, at PM10-grænseværdien på 50 µg/m3 kun må overskrides 35 dage om året.

                                               
1 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.
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Kommissionen blev ikke informeret om denne overskridelse i den årlige rapport om 
luftkvalitet fra de spanske myndigheder i september 2008, som det påkræves i medfør af artikel 
11 i direktiv 96/62/EF1. Det bemærkes dog, at de kompetente lokale myndigheder (Gobierno 
de Aragón) var opmærksomme på situationen og den 12. september 2008 godkendte en plan 
om forbedring af luftkvaliteten i Alcañiz. Planen identificerer den pågældende fabrik som en 
væsentlig kilde til forureningen i området og træffer en række bekæmpelsesforanstaltninger 
rettet mod denne forureningskilde.

Det anlæg, som andrageren identificerede som hovedkilden til partikelforureningen, er, ifølge 
beskrivelsen i Alcañiz ' luftkvalitetsplan, en fabrik til bearbejdning af sten, ral og andre 
mineralske produkter (med en kapacitet på under 200.000 t om året). Der er imidlertid behov 
for yderligere oplysninger om anlæggets aktiviteter med henblik på at fastslå, hvorvidt det 
henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening2.

Konklusioner

Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig information til at fastslå, 
hvorvidt fællesskabslovgivningen er blevet overtrådt. Kommissionen vil derfor anmode de 
spanske myndigheder om at bekræfte situationen om overskridelse af grænseværdien i 
Alcañiz i 2007 og om at undersøge, hvorvidt der forekom overskridelser i årene forinden.
Såfremt overskridelsen bekræftes, vil de spanske myndigheder blive bedt om at sende nye 
luftkvalitetsdata for 2007 eller bekræfte, at de indsendte data for det år ikke var repræsentative 
for den virkelige situation. Kommissionen vil endvidere anmode om oplysninger om, hvorvidt 
det pågældende anlæg henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF.

Kommissionen vil fortsat overvåge situationen og vil træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at EU-lovgivningen om luftkvalitet og industrielle emissioner gennemføres 
korrekt."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"Kommissionen var ikke bekendt med overskridelsen af PM10 i Alcañiz, eftersom den ikke 
blev rapporteret i det årlige spørgeskema om luftkvalitet fra de spanske myndigheder for 
2007, som det påkræves i medfør af artikel 11 i direktiv 96/62/EC3.

Kommissionen er i øjeblikket i kontakt med de spanske myndigheder for at få en official 
bekræftelse på overskridelsen af PM10 i 2007, som i 2008 medførte vedtagelsen af en 
luftkvalitetsplan i byen Alcañiz, og klarlægge, hvorfor denne overskridelse ikke blev 
rapporteret i det årlige spørgeskema om luftkvalitet, som blev indsendt for 2007. Der er 
ligeledes anmodet om oplysninger om, hvorvidt der i tidligere år er forekommet 
overskridelser af PM10, og hvorvidt det anlæg, som er anført som den vigtigste 
forureningskilde, er dækket af direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening4.

                                               
1 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
2 EUT L 24 af 29.1.2008., s. 8.
3 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
4 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
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De foreløbige oplysninger for 2008 viser, at koncentrationen af PM10 i Alcañiz (barrio de 
Capuchinos) efter gennemførelsen af visse bekæmpelsesforanstaltninger lå under de årlige og 
daglige grænseværdier fastlagt i direktiv 1999/30/EF1 og det nye luftkvalitetsdirektiv 
2008/50/EF2.

Kommissionen vil fortsat følge niveauet af PM10 i denne og andre luftkvalitetszoner i Spanien 
tæt for at sikre, at de fastholdes under grænseværdierne. Hvis de officielle, validerede 
oplysninger for 2008 viser, at grænseværdierne fortsat overskrides, vil Kommissionen tage 
passende skridt til at sikre, at Spanien overholder kravene i direktivet i denne zone."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. april 2010

"De spanske myndigheder oplyste den 18. februar 2010 Kommissionen om, at overskridelsen 
af PM10-grænseværdierne, som blev opdaget i 2007 i Alcañiz – barrio de Capuchinos, kun 
involverede et lille område, der berøres af tilstedeværelsen af et industrielt anlæg (Silices y 
Caolines de Aragón, S.L.), hvilket ikke henhører under direktiv 2008/1/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening3, og at PM10-værdierne i 2008 også i dette område 
var i overensstemmelse med grænseværdierne.

Hvad angår den manglende indberetning anførte de spanske myndigheder, at placeringen af 
de målesteder, der havde vist overskridelser i Alcañiz – barrio de Capuchinos, ikke opfyldte 
kriteriet om makroskalaplacering som fastsat i bilag III til luftkvalitetsdirektivet, 2008/50/EF4, 
og således ikke ansås som passende for indberetning.

I lyset af, at PM10-grænseværdierne blev overholdt på alle eksisterende overvågningssteder i 
Alcañiz i 2008, herunder på det sted, der er genstand for dette andragende, er det ikke muligt 
at identificere nogen aktuel overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF.

Vurdering af luftkvalitet er en kompetence, der henhører under medlemsstaternes ansvar.
Dette ansvar skal varetages i henhold til bestemmelserne i direktivet om luftkvalitet og bør 
sigte mod at vurdere overholdelsen af grænseværdier i hele området. Kommissionen forventer 
således, at medlemsstater gennemfører passende vurdering af luftkvaliteten, herunder korrekt 
placering af overvågningsstederne, således at alle eksisterende overskridelsessituationer i 
deres område identificeres og indberettes inden for rammerne af den årlige rapport om 
luftkvalitet.

Kommissionen vil fortsat følge gennemførelsen af direktiv 2008/50/EF nøje og træffe alle de 
nødvendige håndhævelsesforanstaltninger med henblik på at håndtere de aktuelle 
overskridelsessituationer i hele EU for at sikre overholdelse inden for en så kort tidshorisont 
som muligt."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 13. januar 2011

                                               
1 EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41. 
2 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
3 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8. 
4 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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Den 30. september 2010 indgav de spanske myndigheder i overensstemmelse med direktiv 
2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa1 dataene for luftkvaliteten i Spanien i 
løbet af 2009. Det fremgår heraf, at ingen af forureningsgrænseværdierne i det område, hvor 
Alcañiz er beliggende, blev overskredet.  

Med hensyn til brugen og placeringen af målestationer til vurdering af luftens indhold af 
svovldioxid, nitrogendioxid, bly, benzen og kulilte fastlægger direktiv 2008/50/EF visse 
minimumskriterier, som er angivet i dets artikel 5-8 og de hertil knyttede bilag.   Efter alt at 
dømme har Spanien overholdt disse minimumsvurderingskriterier i det område, hvor Alcañiz 
er beliggende. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende ekstra målestationer uden at 
indrapportere dataene herfra til Kommissionen af forskellige grunde, f.eks. for at oplyse 
offentligheden eller i videnskabeligt øjemed (for at efterforske luftforureningsepisoder).

Der kan således ikke identificeres noget aktuelt brud på bestemmelserne i direktiv 2008/50/EF 
i luftkvalitetszonen "ES0203 Bajo Aragón".

Med hensyn til industrianlægget Sílices y Caolines de Aragón S.L er det ikke omfattet af  
direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2, fordi dets 
kapacitet ligger under den tærskelværdi, der er fastsat i direktivets bilag I.

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
2 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.


