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1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on teadlane, kes uurib õhusaastet, täpsemalt õhu saastamist peenosakestega 
Barcelonas ja mujal Euroopas. Ta väidab, et tema uuringute andmetel rikuvad Hispaania ja 
teised ELi riigid osakeste kontsentratsiooni piirnorme, mis on kehtestatud direktiiviga 
2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta ja direktiiviga 
2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta.

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Komisjon on juba pikendanud 
direktiivide ülevõtmise tähtaega 2010. aastalt 2013. aastani, kuid liikmesriigid ei ole siiani 
viinud kontsentratsiooni piirnorme kooskõlla direktiivides nõutava tasemega. Ta avaldab 
sügavat muret, sest kõnealune probleem ei puuduta ainult keskkonda, vaid ohustab ka 
inimeste tervist. Õhu saasteainetega seostatakse mitmeid haigusi, eriti südame-veresoonkonna 
ja hingamisteede haigusi, samuti vähijuhtumeid. Petitsiooni esitaja kasutab enda kui ELi 
kodaniku õigust ja avaldab soovi, et ELi liikmesriigid järgiksid direktiivides sätestatut.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 5. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015
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Petitsiooni esitaja poolt viidatud direktiiviga 2008/50/EÜ1 kehtestatud väärtuse PM10

piirnormide osas on algatatud rikkumismenetlus, mis ei ole veel lõppenud. 22. veebruaril 
2013 saadeti Hispaania ametiasutustele täiendav märgukiri seoses eelmainitud direktiivi 
artiklite 13 ja 23 rikkumisega. Pärast Hispaania ametiasutuste esitatud vastuse üksikasjalikku 
hindamist võttis komisjon 17. oktoobril 2014 vastu põhjendatud seisukoha, mis on viimane 
samm enne hagi esitamist Euroopa Kohtusse.

Mis puudutab Hispaania heitkoguste NOx siseriikliku ülemmäära (847 tonni aastas) järgimist, 
mis on kohaldatav alates 2010. aastast, nagu on kehtestatud petitsiooni esitaja poolt viidatud 
direktiivi 2001/81/EÜ2 I lisas, siis oleksid Hispaania ametiasutuste eelmised raportid aastate 
2010, 2011 ja 2012 kohta näidanud selle määra ületamist. Hispaania ametiasutustelt 
detsembris 2014 saadud viimased andmed 2013. aasta kohta näitavad siiski, et esialgsed 
andmed NOx heitkoguste kohta jäävad alla siseriiklikku ülemmäära.

Järeldus

Võttes arvesse, et Hispaania ametiasutused peavad 2013. aasta lõplikud heitkoguste andmed 
esitama 2015. aasta lõpuks kooskõlas direktiivi 2001/81/EÜ artikli 8 lõikega 1 (heitkoguste 
andmed 2014. aasta kohta tuleb esitada 2015. ja 2016. aasta lõpuks), siis miski ei viita NOx

siseriiklike heitkoguste ülemmäära rikkumisele Hispaania poolt.
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