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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0080/2019 af I. T. G., spansk statsborger, for "Plataforma 
frenem la contaminació", om luftkvaliteten i Grauområdet i Castellón, 
Valencia

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at industriområdet Serrallo, hvor der ligger en række petrokemiske 
virksomheder og elselskaber, og som betragtes som et af de tre vigtigste petrokemiske 
knudepunkter i Middelhavsområdet, ligger i umiddelbar nærhed af beboelsesområderne Grau 
de Castelló og Almassora. Desuden er arbejdet med at udvide de tilstødende sydlige dokker 
med henblik på at lette lastning og losning af aggregater for nylig gået i gang. Andrageren 
frygter, at dette vil indebære en yderligere forværring af den atmosfæriske forurening, der 
allerede rammer de lokale beboere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2019

1. EU's lovgivningsmæssige ramme for industrielle emissioner 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle 
emissioner (IED-direktivet)1 er det primære EU-instrument til regulering af forurenende 
emissioner fra industrianlæg. IED-direktivet blev vedtaget den 24. november 2010. Det er 
baseret på et forslag fra Kommissionen om omarbejdning af syv tidligere direktiver (herunder 

1 EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
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navnlig direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2) efter en 
omfattende revision af politikken. IED-direktivet trådte i kraft den 6. januar 2011 og skulle 
være gennemført af medlemsstaterne senest den 7. januar 2013. Anlæg, der er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde, skal drives i overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i en 
godkendelse (IED-direktivets artikel 4), som navnlig baseres på artikel 11, 14 og 15 i 
direktivet. Godkendelsen skal indeholde emissionsgrænseværdier for forurenende emissioner 
til luft, vand og jord og omfatte passende krav til overvågning af emissionerne. Resultaterne 
af overvågningen af emissionerne skal stilles til rådighed for offentligheden. Anlæg, som er 
omfattet af IED-direktivet, er derfor tydeligvis forpligtet til at oprette passende målesystemer 
med henblik på at sikre, at reglerne overholdes, og offentligheden informeres.

De anlæg, der falder inden for IED-direktivets anvendelsesområde, skal derfor anvende de 
bedste tilgængelige teknikker (BAT), overholde emissionsgrænseværdierne for forurenende 
emissioner til luft og vand og gennemføre foranstaltninger til beskyttelse af jordbund og 
grundvand som fastsat i godkendelsen eller i almindelige bindende regler.

Når Kommissionen vedtager BAT-konklusioner for en konkret IED-industriaktivitet (artikel 
13, stk. 5, i IED-direktivet), skal de kompetente myndigheder genoverveje 
godkendelsesvilkårene og sikre, at de berørte eksisterende IED-anlæg overholder den 
ajourførte godkendelse inden for fire år (artikel 21, stk. 3, i IED-direktivet). BAT-
konklusionerne gælder umiddelbart for berørte nye IED-anlæg. BAT-konklusionerne 
fastlægger BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er), BAT-relaterede 
overvågningskrav og BAT-relaterede niveauer for miljøeffektivitet (BAT-AEPL'er). Eftersom 
BAT-konklusionerne fungerer som reference for fastsættelse af godkendelsesvilkår (artikel 
14, stk. 3, i IED-direktivet), skal BAT-AEL'erne konverteres til emissionsgrænseværdier, der 
angives i godkendelserne af de pågældende IED-anlæg (artikel 15, stk. 3, i IED-direktivet) 
ved siden af den BAT-relaterede overvågning (artikel 16 i IED-direktivet). Når 
godkendelsesvilkårene ajourføres, skal de kompetente myndigheder tage hensyn til BAT-
AEPL'erne.

De BAT-konklusioner, der er vedtaget indtil nu, findes på: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Spanien har gennemført IED-direktivet ved hjælp af følgende: 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, Official publication: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); 
nummer: 140/2013; dato for offentliggørelse: 2013-06-12; side: 44257-44288 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, Official publication: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); 
nummer: 251/2013; dato for offentliggørelse: 2013-10-19; side: 85173-85276 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, Official publication: 
Boletín Oficial del Estado (B.O.E); nummer: 316/2016; dato for offentliggørelse: 2016-12-31; 
side: 91806-91842. Direkte adgang til teksten: https://eur-lex.europa.eu/legal-

2 Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26).

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
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content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
Artikel 24 i IED-direktivet fastsætter reglerne for adgang til informationer og offentlighedens 
indsigt. Den berørte offentlighed, herunder ikkestatslige organisationer (NGO'er), som kan 
omfatte andrageren i den foreliggende sag, hvis anlæggene falder inden for IED-direktivets 
anvendelsesområde, skal gives tidlig og effektiv mulighed for at afgive udtalelser og 
fremsætte bemærkninger som led i proceduren for godkendelse eller ajourføring af en IED-
godkendelse, f.eks. når der vedtages BAT-konklusioner, eller når et IED-anlæg planlægger at 
foretage en væsentlig ændring. De nærmere oplysninger om deltagelse fremgår af bilag IV i 
IED-direktivet, der har til formål at sikre en meningsfuld deltagelse, dvs. rettidig meddelelse 
af oplysninger, en reel mulighed for at fremsætte bemærkninger, en forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til at tage hensyn til resultaterne af høringen osv.

Hvis et medlem af den berørte offentlighed mener, at den pågældendes ret til at deltage er 
krænket (f.eks. i form af manglende høring), har vedkommende ret til ved en domstol eller 
ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og 
processuelle lovlighed af f.eks. en IED-godkendelse udstedt til et anlæg (artikel 25 i IED-
direktivet). 

Det er medlemsstaterne, der har det primære ansvar for at gennemføre EU-retten korrekt. 
Kommissionen opfordrer derfor andrageren til at gå videre med sagen hos de kompetente 
myndigheder, navnlig det spanske ministerium for økologisk omstilling og det regionale 
ministerium for landbrug, udvikling af landdistrikterne, klimakrisen og økologisk omstilling 
(selvstyret i Valencia). Andrageren kunne f.eks. anmode om at få tilsendt inspektionsrapporter 
eller om, at der gennemføres en ny inspektion af de berørte anlæg.

2. EU's lovgivningsmæssige ramme for luftkvalitet

Ifølge den seneste luftkvalitetsrapport for 20173 fra de spanske myndigheder blev ingen af 
grænse- eller målværdierne overskredet i 2017 i luftkvalitetszone ES1015, hvor 
industrianlægget "El Serallo" er beliggende. Overvågningsstationen "ES14445A", der ligger i 
nærheden af industrianlægget, har rapporteret om koncentrationer i luften af følgende 
forurenende stoffer: svovldioxid (SO2), nitrogendioxid (NO2) og ozon (O3). Direktiv 
2008/50/EF4 fastsætter i sit bilag III om den overordnede placeringen af prøvetagningssteder, 
at prøveudtagningssteder med sundhedsbeskyttelsesformål skal anbringes således, at der kan 
opnås oplysninger om følgende:

– de steder i zoner eller bymæssige områder, hvor befolkningen antages at blive direkte 
eller indirekte eksponeret for de største koncentrationer i løbet af et tidsrum, som er 
signifikant i forhold til grænseværdiernes midlingstid

– niveauer i andre områder i zoner og bymæssige områder, som er repræsentative for 
den eksponering, befolkningen udsættes for.

Det er medlemsstaterne, der har det primære ansvar for at gennemføre EU-retten korrekt, 
herunder den korrekte placering af prøvetagningssteder. Kommissionen opfordrer derfor også 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 
(EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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andrageren til at gå videre med sagen hos de kompetente myndigheder.

3. EU's lovgivningsmæssige ramme for vurdering af indvirkning på miljøet

Ud fra de oplysninger, som andrageren har fremlagt, står det ikke klart, om de forpligtelser, 
der følger af direktiv 2011/92/EU om vurdering af indvirkning på miljøet (VVM-direktivet)5, 
er blevet tilsidesat. De aktiviteter (dvs. arbejdet med at udvide industrizonen), der beskrives i 
andragendet, er omfattet af direktivets bilag II, og medlemsstaterne skal for sådanne projekter 
afgøre – enten ved hjælp af en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved hjælp af 
tærskelværdier eller kriterier – om projektet skal underkastes en vurdering på grund af dets 
forventede væsentlige indvirkning på miljøet, idet der tages hensyn til de relevante 
udvælgelseskriterier i direktivets bilag III. Vurderer medlemsstaten, at projektet vil få 
væsentlig virkninger på miljøet, skal der foretages en vurdering af indvirkningen på miljøet. 
Det skal bemærkes, at VVM-direktivets bilag III ikke fastsætter tærskler som påstået af 
andrageren, men at det fastsætter kriterier, der skal anvendes af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne til bestemmelse af væsentlige virkninger af de foreslåede aktiviteter.

4. EU's lovgivningsmæssige ramme for naturbeskyttelse

Natura 2000-området ES0000211 "Desembocadura del riu Millars" er blevet udpeget som et 
særligt bevaringsområde i medfør af habitatdirektivet6 og omfatter særligt beskyttede 
områder, der er udpeget i medfør af fugledirektivet7. I henhold til habitatdirektivet skal 
medlemsstaterne sikre beskyttelsen af Natura 2000-områder og etablere og gennemføre de 
nødvendige bevaringsforanstaltninger med henblik på at opfylde bevaringsmålsætningerne for 
disse områder. Det er op til de kompetente spanske myndigheder at sikre, at aktiviteterne i og 
omkring Natura 2000-områder er forenelige med disse bestemmelser.

Medlemsstaterne har visse skønsbeføjelser med hensyn til, hvilke foranstaltninger der skal 
træffes, forudsat at de opfylder de økologiske behov for naturtyperne i bilag I og de arter i 
bilag II, der findes på lokaliteterne, og dermed bidrager til at opnå en gunstig bevaringsstatus 
for disse beskyttede naturtyper og arter på nationalt eller biogeografisk plan. 

Konklusion

Kommissionen har ikke dokumentation for, at EU-lovgivningens forpligtelser er blevet 
tilsidesat i det omtalte område, og opfordrer andrageren til at kontakte den regionale 
kompetente myndighed:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana), Calle de la Democracia, n° 77, 46018, Valencia

e-mail: e_prtr_cv@gva.es

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (EØS-relevant tekst) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).
6 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).
7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

mailto:e_prtr_cv@gva.es
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4. Kommissionens svar (REV I), modtaget den 24. juni 2020

Kommissionen henviser til ovennævnte omfattende svar vedrørende sagen, der blev sendt til 
Udvalget for Andragender den 30. august 2019. 

1. EU's lovgivningsmæssige ramme for luftkvalitet 

I lyset af de folkesundhedsmæssige problemer, der opstår som følge af luftforurening, er 
bekæmpelsen heraf en af Kommissionens vigtigste prioriteter på miljøområdet. 

En af grundpillerne i bekæmpelsen af luftforurening er direktiverne om luftkvalitet8, som 
fokuserer på fire hovedmål: i) fastlæggelse af fælles metoder og kriterier for vurdering af 
luftkvaliteten i alle medlemsstater og krav om, at medlemsstaterne opretter 
prøvetagningssteder og overvågningsnetværk til måling og vurdering af luftkvaliteten, ii) 
fastsættelse af standarder for luftkvalitet, der skal opfyldes af alle medlemsstater for 13 
luftforurenende stoffer, iii) krav om, at medlemsstaterne skal udarbejde og gennemføre 
luftkvalitetsplaner og -foranstaltninger, så eventuelle overskridelsesperioder bliver så korte 
som mulig, og iv) krav om, at medlemsstaterne skal indberette oplysninger om luftkvalitet, 
herunder rapportering af ajourførte målinger af luftkvaliteten samt resultaterne af årlige 
vurderinger af luftkvaliteten. 

Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af direktiverne om luftkvalitet9, og hvis der 
sker vedvarende overtrædelser af luftkvalitetsnormerne, følges dette op af Kommissionen – 
herunder gennem traktatbrudsprocedurer mod de berørte medlemsstater. Dette har været 
tilfældet med Spanien i forbindelse med overskridelser af henholdsvis partikler og 
nitrogendioxid10 for at sikre, at der træffes passende foranstaltninger, så reglerne overholdes.

I et af de to direktiver om luftkvalitet, nemlig direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere 
luft i Europa11, er grænseværdierne for beskyttelse af menneskers sundhed i forbindelse med 
følgende forurenende stoffer fastsat i bilag XI og bilag XIV: svovldioxid (SO2), 
nitrogendioxid (NO2), benzen, carbonmonoxid, bly og partiklerne PM10 og PM2,5. 

Ifølge den seneste luftkvalitetsrapport for 201812 fra de spanske myndigheder blev ingen af de 
grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2008/50/EF, overskredet i 2018 i luftkvalitetszone 
ES1015, hvor industrianlægget "El Serallo" er beliggende. Som anført i Kommissionens 
tidligere svar blev disse grænseværdier heller ikke overskredet i 2017. 

For så vidt angår de værdier, som WHO anbefaler, blev de vejledende luftkvalitetsværdier for 
den årlige PM10-koncentration ikke overskredet i luftkvalitetszone ES1015 ifølge de data, 
som de spanske myndigheder officielt indberettede i 2017 og 2018. Det skal dog bemærkes, at 
der for den tilstødende zone, ES1003, blev rapporteret om koncentrationer over WHO's 

8 Direktiv 2008/50/EF og direktiv 2004/107/EF om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske 
kulbrinter i luften (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3).
9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
10 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_en.htm 
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 
(EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document 

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_en.htm
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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vejledende luftkvalitetsværdier i både 2017 og 2018, men at der i ingen af tilfældene blev 
rapporteret om overskridelser af EU's grænseværdier. WHO's vejledende luftkvalitetsværdier 
for den årlige PM2.5-koncentration blev overskredet i begge zoner i 2017 og 2018. 

Selv om Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at overholde WHO's vejledende 
luftkvalitetsværdier, er disse imidlertid ikke fastsat som grænseværdier i EU-lovgivningen 
som sådan.

Direktiv 2008/50/EF fastsætter også målværdier og langsigtede målsætninger for ozon i bilag 
VII. Hverken målværdierne eller de langsigtede målsætninger for ozon blev overskredet i 
2017 i luftkvalitetszone ES1015, men begge blev overskrevet i 2018. Disse værdier blev også 
overskredet både i 2017 og 2018 i den tilstødende luftkvalitetszone ES1003.

Med hensyn til overvågning samarbejder Kommissionen med medlemsstaterne om at sikre 
passende overvågning, vurdering og rapportering af luftkvaliteten i hele deres område. De to 
luftkvalitetszoner opfylder minimumsantallet af prøvetagningssteder til faste målinger, der er 
angivet i bilagene til direktivet.

Hvad angår de overskridelser, der er indberettet vedrørende ozon, bemærker Kommissionen 
følgende:

i) I henhold til direktiv 2008/50/EF skal der vedtages handlingsplaner vedrørende ozon, 
når disse findes hensigtsmæssige til at nå målværdierne for ozon. Disse planer kan 
erstattes af foranstaltninger, der ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

ii) Kommissionen har konsekvent tilstræbt en nedbringelse af ozonkoncentrationerne i 
hele EU, navnlig ved at begrænse emissionerne af ozonprækursorer (f.eks. som følge 
af de igangværende traktatbrudsprocedurer om NO2 eller ved fra 2020 at gennemføre 
de nationale reduktionstilsagn for fem forurenende stoffer, der bl.a. er ansvarlige for 
ozonforurening ved jordoverfladen, som fastsat i direktiv (EU) 2016/228413).

Ud over dette undersøger Kommissionen løbende forskellige måder til at bekæmpe 
overdrevne koncentrationer af ozon, herunder gennem revisionen af gennemførelsen af 
miljøreglerne14 og bilaterale dialoger med de berørte medlemsstater15. 

2. EU's lovgivningsmæssige ramme for industrielle emissioner

Kommissionen minder om, at direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner 
(IED‑direktivet)16 er det primære EU-instrument til regulering af forurenende emissioner fra 
industrianlæg. Anlæg, der er omfattet af direktivets anvendelsesområde, skal drives i 
overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en godkendelse. Sådanne godkendelser 
skal indeholde emissionsgrænseværdier for forurenende emissioner til luft, vand og jord og 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale 
emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 
2001/81/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1).
14 Se den spanske landerapport for 2017: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-
archive/report_es_en.pdf (findes også på spansk).
15 Se dialogen om ren luft med Spanien den 8.-9. oktober 2018:
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner 
(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EØS-relevant tekst) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
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omfatte passende krav til overvågning af emissionerne. Resultaterne af overvågningen af 
emissionerne skal stilles til rådighed for offentligheden. Artikel 24 i IED‑direktivet fastsætter 
reglerne for adgang til informationer og offentlighedens indsigt, og artikel 25 fastsætter 
reglerne om adgang til klage og domstolsprøvelse. 

I henhold til artikel 24 i IED‑direktivet skal den berørte offentlighed, herunder NGO'er, som 
kan omfatte andrageren i den foreliggende sag, gives tidlig og effektiv mulighed for at afgive 
udtalelser og fremsætte bemærkninger som led i proceduren for godkendelse eller ajourføring 
af en IED-godkendelse. Dette gælder f.eks., når Kommissionen vedtager konklusioner om den 
bedste tilgængelige teknik, eller når et IED-anlæg planlægger at foretage en væsentlig 
ændring. De nærmere oplysninger om meningsfuld deltagelse fremgår af bilag IV i IED-
direktivet, bl.a. rettidig meddelelse af oplysninger, en reel mulighed for at fremsætte 
bemærkninger og en forpligtelse for de kompetente myndigheder til at tage hensyn til 
resultaterne af høringen. 

Artikel 25 fastsætter, at hvis et medlem af den berørte offentlighed mener, at den pågældendes 
ret til at deltage er blevet krænket (f.eks. i form af manglende høring), har vedkommende ret 
til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet 
den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er 
omfattet af artikel 24 (f.eks. en IED-godkendelse udstedt til et anlæg). 

Artikel 25, stk. 3, i IED‑direktivet fastsætter, at den interesse, som enhver ikkestatslig 
organisation, der arbejder for miljøbeskyttelse og opfylder eventuelle krav efter national 
lovgivning, har i at få adgang til en sådan klageprocedure, anses for tilstrækkelig, og sådanne 
organisationer anses også for at have rettigheder, der kan krænkes.

Konklusion

Det er medlemsstaterne, der har det primære ansvar for at gennemføre EU-retten korrekt. 
Kommissionen prioriterer i tråd med den politiktilgang, som den bekendtgjorde i sin 
meddelelse "EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse"17, sin 
håndhævelsesindsats som traktaternes vogter i strukturelle sager, hvor der påvises 
systematiske brud på EU-retten i en medlemsstat. 

På nuværende tidspunkt og under hensyntagen til de elementer, der er til rådighed, er 
Kommissionen ikke i besiddelse af dokumentation for, at de spanske myndigheder 
systematisk overtræder nogen af direktiverne om luftkvalitet eller IED‑direktivet. 

Kommissionen opfordrer derfor andrageren til at gå videre med sagen hos de kompetente 
myndigheder, navnlig det spanske ministerium for økologisk omstilling og det regionale 
ministerium for landbrug, udvikling af landdistrikterne, klimakrisen og økologisk omstilling – 
selvstyret i Valencia. 

Endvidere mindes andrageren også om sin ret til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt 
og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af 
enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af artikel 24 i IED‑direktivet. 

17 Meddelelse fra Kommissionen: "EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse" (2017/C 18/02) af 13. 
december 2016.
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Kommissionen overvåger fortsat nøje den korrekte gennemførelse af direktiverne om 
luftkvalitet og industrielle emissioner. Den forfølger systematiske brud på 
luftkvalitetsstandarderne ved hjælp af forskellige midler, herunder gennem dialoger om ren 
luft (i Spaniens tilfælde fandt en sådan dialog om ren luft sted i oktober 2018) og, hvor det er 
relevant, traktatbrudsprocedurer. For Spaniens vedkommende verserer der i øjeblikket to 
traktatbrudsprocedurer om overskridelser af standarderne for luftkvalitet.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 18. januar 2021

Andragendet

Andrageren er bekymret over luftkvaliteten i boligområderne Grau de Castelló og Almassora. 
Disse områder er beliggende tæt på industriområdet i Serrallo, der har en række petrokemiske 
virksomheder og energiselskaber og betragtes som et af de tre vigtigste petrokemiske 
knudepunkter i Middelhavet. 

Andrageren gør på ny opmærksom på gentagne gange at have kontaktet de lokale og 
regionale myndigheder, men at dette ikke har resulteret i afgørende tiltag fra deres side. 
Andrageren anmoder om, at der gennemføres en uafhængig luftkvalitetsundersøgelse i 
området af et uafhængigt organ, og at der placeres en fast overvågningsstation i kommunen 
Grau de Castello og/eller boligområdet Almassora. Det oplyses, at de lokale myndigheder i 
2019 har placeret en mobil overvågningsstation på hvert af disse steder, som således kun har 
været i drift i et antal måneder. Der peges også på visse svagheder i lovgivningen om 
luftkvalitet, hvor overvågningskravene – ud over benzen – ikke omfatter andre aromatiske 
kulbrinter såsom toluen og xylen.

Kommissionens bemærkninger

EU's lovgivningsmæssige ramme for luftkvalitet 

I direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa18 er grænse- eller 
målværdierne for beskyttelse af menneskers sundhed i forbindelse med følgende forurenende 
stoffer fastsat: svovldioxid (SO2), nitrogendioxid (NO2), benzen, carbonmonoxid, bly, 
partikler (PM10 og PM2,5) samt ozon. I direktiv 2004/107/EF19 om arsen, cadmium, kviksølv, 
nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften fastsættes i bilag I målværdier, der ikke 
må overskrides fra den 31. december 2012.

Ifølge den seneste luftkvalitetsrapport for 2019 fra de spanske myndigheder blev ingen af 
grænse- eller målværdierne i direktiverne om luftkvalitet overskredet i luftkvalitetszone 
ES1015, hvor industrianlægget "El Serallo" er beliggende. Overvågningsstationen 
"ES14445A", der ligger i nærheden af industrianlægget, har for 2019 rapporteret om 
koncentrationer i luften af følgende forurenende stoffer (der er steget i antal i forhold til 
tidligere år): NO2, PM10, PM2.5, ozon og benzen. Siden 2019 har denne overvågningsstation 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa 
(EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).
19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, 
nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3).
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også målt koncentrationsniveauerne for toluen og xylen, men disse er ikke officielt indberettet 
til Kommissionen. Som det korrekt påpeges, indeholder direktiv 2008/50/EF ikke nogen krav 
vedrørende disse forurenende stoffer. 

Hvad angår luftkvalitetsdataene for 2020, stilles disse data til rådighed for Kommissionen for 
et helt kalenderår senest ni måneder efter udgangen af hvert kalenderår, dvs. senest i 
september 2021. Denne årlige rapportering om luftkvalitetsdata og metadata følger reglerne i 
gennemførelsesafgørelse 2011/850/EU20.

Ifølge de officielt indberettede data fra de spanske myndigheder for 2019 klassificeres 
luftkvalitetszone ES1015 som værende under den nedre vurderingstærskel for benzen, bly, 
arsen, cadmium, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter. I så fald skal det være muligt 
udelukkende at anvende modelleringsteknikker eller objektive skønsmetoder til vurdering af 
niveauer.

Med hensyn til placering af overvågningsstationer ligger hovedansvaret for en korrekt 
gennemførelse af EU-retten, herunder korrekt placering af prøvetagningssteder, hos 
medlemsstaterne og de kompetente myndigheder, de har udpeget. Kommissionen har ikke 
bevis for, at de nationale myndigheder systematisk eller i alvorlig grad har tilsidesat deres 
forpligtelser i henhold til luftkvalitetsdirektiverne på dette område. Kommissionen opfordrer 
derfor andrageren til at gå videre med sagen hos de pågældende kompetente myndigheder.

I lyset af de folkesundhedsmæssige problemer, der opstår som følge af luftforurening, er 
bekæmpelsen heraf en af Kommissionens vigtigste prioriteter på miljøområdet. Som fastsat i 
den europæiske grønne pagt og den ambition om nul forurening for et giftfrit miljø, som er 
fastsat heri, har Kommissionen taget udgangspunkt i evalueringen af den nuværende 
lovgivning om luftkvalitet21. Den vil foreslå at styrke bestemmelserne om overvågning, 
modellering og luftkvalitetsplaner med henblik på at hjælpe de lokale myndigheder med at 
opnå renere luft. Kommissionen vil også navnlig foreslå at revidere luftkvalitetsnormerne 
med henblik på at bringe dem mere i overensstemmelse med 
Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger". Som led i denne revision vil der blive afholdt 
en offentlig høring i tredje kvartal af 202122, hvori andrageren opfordres til at deltage. 

I øjeblikket er der ved at blive forberedt en handlingsplan for nulforurening i luft, vand og 
jord med henblik på at tackle disse indbyrdes forbundne udfordringer. Denne handlingsplan 
forventes vedtaget i løbet af 2021. Andrageren opfordres også til at give udtryk for sine 
synspunkter i den igangværende offentlige høring om køreplanen for EU's handlingsplan23.

Kommissionen vil også revidere EU's foranstaltninger til afbødning af forurening fra store 
industrianlæg.

20 2011/850/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om de nærmere regler for 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og 
rapportering om luftkvaliteten (meddelt under nummer C(2011)9068) (EUT L 335 af 17.12.2011 s. 86).
21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_da.htm
22 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation
23 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-
Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_da.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
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Konklusion

Det er medlemsstaterne, der har det primære ansvar for at gennemføre EU-retten korrekt, 
herunder den korrekte placering af prøvetagningssteder. Kommissionen er derfor af den 
opfattelse, at de nationale administrative og/eller retslige organer, der er ansvarlige for dens 
gennemførelse, primært er ansvarlige for at kontrollere specifikke tilfælde af manglende 
overholdelse, herunder overholdelse af den overvågningsordning, der er fastsat i direktiverne 
om luftkvalitet, og har de nødvendige midler til at løse problemet, hvis bekymringerne anses 
for at være begrundede. 

Kommissionen overvåger fortsat nøje gennemførelsen af direktiverne om luftkvalitet og 
arbejder hen imod en revision heraf i overensstemmelse med meddelelserne i den europæiske 
grønne pagt.


