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Om: Andragende 2107/2013 af A.M.P., spansk statsborger, om luftforurening 

1. Sammendrag

Andrageren er specialiseret i forskning i luftforurening, nærmere bestemt forurening med fine 
partikler i Barcelona og andre steder i Europa. Han hævder, at hans forskning har vist, at 
Spanien og andre EU-lande ikke overholder maksimalgrænseværdierne for 
partikelkoncentration, der er fastsat i direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for 
visse luftforurenende stoffer og i direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa.

Han anfører, at Kommissionen allerede har forlænget gennemførelsesfristen fra 2010 til 2013, 
og at medlemsstaterne stadig ikke har nedbragt koncentrationen til de niveauer, der er fastsat i 
direktiverne. Han er meget bekymret, da dette ikke kun er et problem for miljøet, men også 
for den offentlige sundhed, som er i fare. Luftforurenende stoffer kan sættes i forbindelse med 
en række sygdomme, især hjertekarsygdomme og luftvejssygdomme, og er tillige forbundet 
med kræfttilfælde. Han benytter sin ret som EU-borger og udtrykker sit ønske om at få EU-
landene til at overholde direktiverne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

For så vidt angår de grænseværdier for PM10, der er fastsat i direktiv 2008/50/EF1, som 
andrageren nævner, er en overtrædelsesprocedure endnu ikke afsluttet. En supplerende 
åbningsskrivelse blev sendt til de spanske myndigheder den 22. februar 2013 for overtrædelse 
af artikel 13 og 23 i direktivet. Kommissionen vedtog den 17. oktober 2014 efter en grundig 
evaluering af et svar indgivet af de spanske myndigheder en begrundet udtalelse, som er sidste 
skridt inden sagen indbringes for Domstolen.

Med hensyn til Spaniens overholdelse af sit nationale NOx-emissionsloft (847 ton/år), som 
finder anvendelse fra 2010, jf. bilag I til direktiv 2001/81/EF2, som andrageren henviser til, 
ville de emissioner, som de spanske myndigheder tidligere rapporterede om for årene 2010, 
2011 og 2012, have tydet på overtrædelser af dette emissionsloft. De spanske myndigheders 
seneste oplysninger fra december 2014 vedrørende 2013 viser imidlertid, at de foreløbige tal 
for NOx-emissioner ligger under dette loft.

Konklusion

Eftersom de endelige emissionstal for 2013 skal meddeles af de spanske myndigheder inden 
udgangen af 2015 i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i direktiv 2001/81/EF (mens 
emissionsdata for 2014 meddeles ved udgangen af 2015 og 2016), er der indtil nu intet, der 
tyder på, at Spanien i øjeblikket ikke overholder sit nationale NOx-emissionsloft.

                                               
1 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
2 EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.


