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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának szakterülete a légszennyezés, pontosabban a finom részecskék által 
okozott légszennyezés Barcelonában és Európa egyéb részein történő kutatása. Azt állítja, 
hogy kutatása eredményei szerint Spanyolország és egyéb uniós országok megsértik az egyes 
légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló 2001/81/EK irányelvnek és a 
környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 
2008/50/EK irányelvnek a részecskekoncentráció maximális szintjeire vonatkozó előírásait. 

Rámutat, hogy a Bizottság már 2010-ről 2013-ra hosszabbította meg az irányelv átültetésére 
megszabott határidőt, valamint hogy a tagállamok még mindig nem igazították szóban forgó 
szintjeiket az irányelvekben meghatározott szintekhez. A petíció benyújtója rendkívüli 
aggodalmának ad hangot, mivel ez nem csupán környezeti probléma, hanem közegészségügyi 
kockázat is. A légszennyező anyagokat számos betegséggel hozzák összefüggésbe, különösen 
szív- és érrendszeri és légzőszervi betegségekkel, ezenkívül rákos megbetegedéseket is 
okozhatnak. Uniós polgárként kapott jogaival élve hangot ad annak az óhajának, hogy az 
uniós országokat szorítsák rá az irányelvek előírásainak betartására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
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eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Ami a petíció benyújtója által említett 2008/50/EK1 irányelvben foglalt PM10 határértékeket 
illeti, ezzel kapcsolatban jelenleg kötelezettségszegési eljárás zajlik. 2013. február 22-én 
újabb felszólító levelet küldtek a spanyol hatóságoknak az irányelv 13. és 23. cikkének 
megsértéséért. 2014. október 17-én a spanyol hatóságok által adott válasz alapos vizsgálatát 
követően a Bizottság indokolással ellátott véleményt fogadott el, ami az utolsó lépés a 
Bírósághoz történő kérelem benyújtása előtt.

Ami a petíció benyújtója által említett 2001/81/EK irányelv2 I. mellékletében meghatározott, 
2010-től alkalmazandó spanyol nemzeti NOx-kibocsátási határérték (847 tonna/év) betartását 
illeti, a spanyol hatóságok által korábban jelentett 2010-es, 2011-es és 2012-es évre 
vonatkozó kibocsátások jelezték volna ennek a határértéknek a megsértését. A spanyol 
hatóságok által a 2013-as évre vonatkozó, 2014. decemberben közölt legfrissebb adatok 
azonban azt mutatják, hogy a NOx-kibocsátásokra vonatkozó előzetes adatok ez alatt a 
határérték alatt maradnak.

Következtetés

Mivel a 2001/81/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően a spanyol hatóságoknak 
a 2013-as évre vonatkozó végleges kibocsátási adatokat 2015 végéig kell szolgáltatniuk (míg 
a 2014-es évre vonatkozó kibocsátási adatokat 2015 és 2016 végéig kell közölni), mostanáig 
nincs arra utaló jel, hogy Spanyolország jelenleg nem tartja be a nemzeti NOx-kibocsátási 
határértéket.

                                               
1 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
2 HL L 309., 2001.11.27., 22. o.


