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Castellón Grau területének levegőminőségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a számos petrolkémiai és energetikai vállalkozással 
rendelkező és a földközi-tengeri térség három legfontosabb petrolkémiai csomópontja 
egyikének tekinthető Serrallo ipari terület a Grau de Castelló és az Almassora lakóövezet 
közvetlen közelében található. A közelmúltban megkezdődtek továbbá a szomszédos déli 
dokkok bővítéséhez kapcsolódó munkálatok az aggregátumok be- és kirakodásának 
megkönnyítése érdekében. A petíció benyújtója attól tart, hogy ez tovább súlyosbíthatja a helyi 
lakosokat jelenleg is sújtó légköri szennyezést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. augusztus 30.

1. Az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós jogszabályi keret 

Az ipari létesítményekből származó szennyezőanyag-kibocsátást szabályozó fő uniós eszköz 
az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i irányelve 
(az ipari kibocsátásokról szóló irányelv)1. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelvet 2010. 

1 HL L 334., 2010.12.17., 17–119. o.
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november 24-én fogadták el. Az irányelv hét korábbi irányelv (többek között különösen a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv2) átfogó 
szakpolitikai felülvizsgálatot követő átdolgozására irányuló bizottsági javaslaton alapul. Az 
ipari kibocsátásokról szóló irányelv 2011. január 6-án lépett hatályba, a tagállamoknak pedig 
2013. január 7-ig kellett átültetniük azt a nemzeti jogukba. Az irányelv hatálya alá tartozó 
létesítményeknek – különösen az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 11., 14. és 15. cikke 
alapján – engedélyben meghatározott feltételeknek megfelelően kell működniük (az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv 4. cikke). Az engedélynek tartalmaznia kell a levegőbe, vízbe és 
talajba történő szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó kibocsátási határértékeket, valamint a 
kibocsátásmonitoringra vonatkozó megfelelő követelményeket. A kibocsátásmonitoring 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények tehát egyértelműen kötelesek megfelelő mérőrendszert kialakítani a 
megfelelőség biztosítása és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítményeknek alkalmazniuk kell 
az elérhető legjobb technikákat (BAT), be kell tartaniuk a levegőbe és vízbe történő 
szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó kibocsátási határértékeket (ELV), valamint végre kell 
hajtaniuk az engedélyben vagy az általánosan kötelező szabályokban meghatározott talaj- és 
talajvíz-védelmi intézkedéseket.

Ha az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó tevékenység tekintetében a 
Bizottság BAT-következtetéseket fogad el (az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 13. cikkének 
(5) bekezdése), az illetékes hatóságoknak az engedélyben foglalt feltételeket újra kell 
értékelniük, és biztosítaniuk kell, hogy az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá 
tartozó meglévő létesítmények 4 éven belül megfeleljenek az aktualizált engedélynek (az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv 21. cikkének (3) bekezdése). A BAT-következtetések azonnal 
alkalmazandók az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó új létesítmények 
tekintetében. A BAT-következtetések a legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket 
(BAT-AEL), a legjobb technikákhoz kapcsolódó monitoringkövetelményeket és a legjobb 
technikákhoz kapcsolódó környezetvédelmi teljesítményszinteket (BAT-AEPL) határoznak 
meg. Mivel a BAT-következtetések az engedélyezési feltételek meghatározásának 
referenciájaként szolgálnak (az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 14. cikkének (3) 
bekezdése), a BAT-AEL-eket át kell alakítani az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya 
alá tartozó érintett létesítmények engedélyében meghatározott kibocsátási határértékekké (az 
ipari kibocsátásokról szóló irányelv 15. cikkének (3) bekezdése) az elérhető legjobb 
technikákhoz kapcsolódó monitoring mellett (az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 16. cikke). 
Az engedély feltételeinek aktualizálásakor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük 
a BAT-AEPL-eket.

Az eddig elfogadott BAT-következtetések az alábbi címen érhetők el: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Spanyolország az alábbi jogszabályokkal ültette át az ipari kibocsátásokról szóló irányelvet: 

- 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, hivatalos közzététel: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Szám: 140/2013; a 

2 A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről, HL L 257., 1996.10.10., 26–40. o.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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közzététel ideje: 2013-06-12; oldal: 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, hivatalos közzététel: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Szám: 251/2013; 
a közzététel ideje: 2013-10-19; oldal: 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, hivatalos közzététel: 
Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Szám: 316/2016; a közzététel ideje: 2016-12-31; oldal: 
91806–91842 Közvetlen hozzáférés a szöveghez: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 24. cikke rögzíti az információhoz való hozzáférésre és 
a nyilvánosság részvételére vonatkozó szabályokat. Az érintett nyilvánosságnak és a nem 
kormányzati szervezeteknek – amely körbe a szóban forgó ügyben a petíció benyújtója is 
tartozhat, ha a gyárak az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartoznak – kellő 
időben hatékony lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
szerinti engedély megadására vagy aktualizálására irányuló eljárás keretében – például BAT-
következtetések elfogadása vagy az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó 
létesítmény által tervezett jelentős változtatás esetén – véleményüket és észrevételeiket 
kifejezhessék. A részvétel részleteit az ipari kibocsátásokról szóló irányelv IV. melléklete 
határozza meg, amelynek célja az érdemi részvétel – azaz az információk időben történő 
közlésének, a véleménynyilvánítás valódi lehetőségének, az illetékes hatóságok oldalán a 
konzultáció eredményeinek figyelembevételére vonatkozó kötelezettség stb. – biztosítása.

Ha az érintett nyilvánosság tagja úgy véli, hogy a részvételhez való jogát (pl. a konzultáció 
elmaradásával) megsértik, joga van ahhoz, hogy például az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
alapján egy létesítménynek biztosított engedély jogszerűségével kapcsolatos kifogás esetén 
bíróság vagy jogszabályban létrehozott, más független és pártatlan testület előtt felülvizsgálati 
eljárás lefolytatását kérje (az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 25. cikke). 

Az uniós jog helyes végrehajtásáért elsősorban a tagállamok felelnek. A Bizottság ezért arra 
ösztönzi a petíció benyújtóját, hogy az illetékes hatóságok – az ökológiai átállásért felelős 
spanyol minisztérium és a Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana) – előtt vigye tovább az ügyet. A petíció 
benyújtója kérheti például az ellenőrzésekről szóló jelentések átadását vagy új ellenőrzés 
elvégzését az érintett létesítmények tekintetében.

2. A levegőminőségre vonatkozó uniós jogszabályi keret

A spanyol hatóságok által benyújtott legutóbbi, 2017. évi levegőminőségi jelentés3 szerint az 
„El Serrallo” elnevezésű ipari terület helye szerinti ES1015 levegőminőségi zóna 2017-ben nem 
lépett túl egyetlen határ- vagy célértékeket sem. Az ipari terület közelében található ES14445A 
monitoringállomás a következő szennyezőanyagok tekintetében jelzett koncentrációt a 
környezeti levegőben: kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2) és ózon (O3). A 2008/50/EK 
irányelv4 mintavételi pontok nagyléptékű elhelyezéséről szóló III. melléklete megállapítja, 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról, HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
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


PE640.671v04-00 4/10 CM\1225132HU.docx

HU

hogy az emberi egészség védelmének érdekében kialakított mintavételi pontokat úgy kell 
elhelyezni, hogy az alábbiakról nyújtsanak adatokat:

– a zónákon és agglomerációkon belüli azon területek, ahol a lakosság közvetlenül vagy 
közvetve valószínűleg a legnagyobb koncentrációnak van kitéve azon időtartam alatt, 
amely a határérték(ek) átlagszámítási időszakához viszonyítva jelentős,

– a zónákon és az agglomerációkon belüli azon egyéb területek szintjei, amelyek a 
lakosság expozíciójának vonatkozásában általában véve reprezentatívak.

Az uniós jog helyes végrehajtásáért – így a mintavételi pontok megfelelő elhelyezéséért – 
elsősorban a tagállamok felelnek. A Bizottság ezért arra ösztönzi a petíció benyújtóját, hogy az 
illetékes hatóságok előtt vigye tovább az ügyet.

3. A környezeti hatásvizsgálati jelentésre vonatkozó uniós jogszabályi keret

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem egyértelmű, hogy 
megsértették-e a 2011/92/EU irányelvből (a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv)5 
fakadó kötelezettségeket. A petícióban leírt tevékenységek (iparterület bővítésére irányuló 
munkálatok) az irányelv II. mellékletének hatálya alá tartoznak, és ilyen projektek esetében a 
tagállamoknak kell meghatározni – vagy esetenkénti vizsgálattal, vagy küszöbértékek, illetve 
feltételek szerint –, hogy a projektet alá kell-e vetni vizsgálatnak a környezetre gyakorolt 
feltehetően jelentős hatásai miatt, figyelembe véve az irányelv III. mellékletében meghatározott 
megfelelő kiválasztási feltételeket. Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, hogy a projekt 
jelentős hatást gyakorol majd a környezetre, úgy környezeti hatástanulmányt kell végezni. Meg 
kell jegyezni, hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv III. melléklete – a petíció 
benyújtójának állításával ellentétben – nem állapít meg küszöbértékeket, azonban 
meghatározza azokat a kritériumokat, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságainak a javasolt 
tevékenységek valószínűsíthetően jelentős hatásainak meghatározására alkalmazni kell.

4. Természetvédelemre vonatkozó uniós jogszabályi keret

Az ES0000211. számú „Desemembadura del riu Millars” elnevezésű Natura 2000 területet 
különleges természetmegőrzési területté nyilvánították az élőhelyvédelmi irányelv6 alapján, és 
azon belül a madárvédelmi irányelv7 alapján kijelölt különleges madárvédelmi területek is 
találhatók. Az élőhelyvédelmi irányelv előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
Natura 2000 területek védelmét, és ez e területekre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések 
érdekében állapítsák meg és hajtsák végre a megőrzésükhöz szükséges intézkedéseket. A 
spanyol hatóságok feladata annak biztosítása, hogy a Natura 2000 területeken vagy a körülöttük 
kialakított tevékenységek összeegyeztethetők legyenek e rendelkezésekkel.

A tagállamok bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a létrehozandó intézkedések 
tekintetében, feltéve, ha azok megfelelnek az I. mellékletben szereplő természetes 
élőhelytípusok, illetve a II. mellékletben szereplő fajok ökológiai szükségleteinek, és így 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.
6 Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv, HL L 206., 1992.7.22.
7 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak 
védelméről, HL L 20., 2010.1.26.
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nemzeti vagy bioföldrajzi szinten hozzájárulnak e védett élőhelyek és fajok kedvező védettségi 
állapotának eléréséhez. 

Következtetés

A Bizottság nem rendelkezik arra vonatkozó bizonyítékkal, hogy az említett területen 
megsértették az uniós jogszabályok szerinti kötelezettségeket, és felkéri a petíció benyújtóját, 
hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes regionális hatósággal:

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

E-mail-cím: e_prtr_cv@gva.es

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. I.): 2020. június 24.

A Bizottság utal az ügyben a Petíciós Bizottsághoz 2019. augusztus 30-án eljuttatott, fent 
említett átfogó válaszra. 

1. A levegőminőségre vonatkozó uniós jogszabályi keret 

Tekintettel a levegőszennyezés által okozott közegészségügyi kérdésekre, annak kezelése a 
Bizottság egyik legfontosabb környezetvédelmi prioritása. 

A levegőszennyezés kezelésének egyik pillérét a környezeti levegő minőségéről szóló 
irányelvek8 képezik, amelyek négy fő célkitűzésre összpontosítanak: i. közös módszerek és 
kritériumok meghatározása a levegőminőség értékelésére valamennyi tagállamban, valamint a 
tagállamok kötelezése arra, hogy a levegőminőség mérésére és értékelésére mintavételi 
pontokat és ellenőrző hálózatokat hozzanak létre; ii. minden tagállam által elérendő 
levegőminőségi előírások megállapítása 13 légszennyező anyag tekintetében; iii. a tagállamok 
kötelezése arra, hogy levegőminőségi terveket és intézkedéseket dolgozzanak ki és hajtsanak 
végre annak érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb legyen; iv. annak 
előírása a tagállamok számára, hogy szolgáltassanak levegőminőségi információkat, így 
naprakész levegőminőségi mérésekről szóló jelentéseket, valamint az éves levegőminőségi 
vizsgálatok eredményeit is. 

A Bizottság szorosan nyomon követi a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek9 
végrehajtását, és a levegőminőségi előírások tartós megsértése esetén intézkedéseket hoz, 
többek között az érintett tagállamok ellen indított kötelezettségszegési eljárások révén. Ez 
történt Spanyolország esetében a szálló por, illetve a nitrogén-dioxid túllépése tekintetében10, 
azzal a céllal, hogy biztosítsák a megfelelés eléréséhez szükséges megfelelő intézkedések 
meghozatalát.

A környezeti levegő minőségéről szóló két irányelv egyike, nevezetesen a környezeti levegő 

8 A 2008/50/EK irányelv és a 2004/107/EK irányelv a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, 
higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről, HL L 23., 2005.1.26., 3–16. o.
9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
10 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_en.htm 

mailto:e_prtr_cv@gva.es
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_en.htm
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minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK 
irányelv11 XI. és XIV. melléklete határértékeket állapít meg az emberi egészség védelme 
érdekében a következő szennyező anyagok tekintetében: kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid 
(NO2), benzol, szén-monoxid, ólom, valamint PM10 és PM2,5 szálló por. 

A spanyol hatóságok által benyújtott legutóbbi, 2018. évi levegőminőségi jelentés12 szerint az 
„El Serrallo” elnevezésű ipari terület helye szerinti ES1015 levegőminőségi zóna 2018-ban nem 
lépett túl a 2008/50/EK irányelvben meghatározott egyetlen határértékeket sem. Amint az a 
Bizottság előző válaszában is szerepel, ezeket a határértékeket 2017-ben sem lépték túl. 

Ami a WHO által ajánlott értékeket illeti, a spanyol hatóságok által 2017-ben és 2018-ban 
hivatalosan bejelentett adatok szerint az ES1015 levegőminőségi övezetben nem lépték túl a 
PM10 éves koncentrációjára vonatkozó levegőminőségi iránymutatásokban szereplő értékeket. 
Megjegyzendő azonban, hogy a szomszédos ES1003 övezet esetében 2017-ben és 2018-ban is 
a WHO levegőminőségi iránymutatásait meghaladó koncentrációkról számoltak be, de egyik 
esetben sem lépték túl az uniós határértékeket. A WHO PM2,5 éves koncentrációjára vonatkozó 
levegőminőségi iránymutatásai szerinti értékeket 2017-ben és 2018-ban mindkét zónában 
túllépték. 

Bár a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy feleljenek meg a WHO levegőminőségi 
iránymutatásainak, azokat az uniós jogszabályok önmagukban nem rögzítik határértékekként.

A 2008/50/EK irányelv VII. melléklete az ózonra vonatkozó célértékeket és hosszú távú 
célkitűzéseket is meghatároz. Míg az ES1015 levegőminőségi övezetben 2017-ben az ózon 
tekintetében sem a célértékeket, sem a hosszú távú célkitűzéseket nem haladták meg, 2018-ban 
az ózonra vonatkozó a hosszú távú célkitűzéseket és célértékeket egyaránt meghaladták. Ezeket 
az értékeket 2017-ben és 2018-ban is túllépték a szomszédos ES1003 levegőminőségi 
övezetben.

A nyomon követés tekintetében a Bizottság együttműködik a tagállamokkal annak érdekében, 
hogy biztosítsa a levegőminőség megfelelő nyomon követését, értékelését és jelentését a 
területükön. A két levegőminőségi zóna rendelkezik az irányelv mellékleteiben előírt, 
minimális számú helyhez kötött mérési mintavételi pontnak.

Az ózonnal kapcsolatban bejelentett túllépések tekintetében a Bizottság a következő elemekre 
mutat rá:

i. A 2008/50/EK irányelv előírja ózonra vonatkozó cselekvési tervek elfogadását, 
amennyiben azok alkalmasak az ózonra vonatkozó célértékek elérésére; ezek a tervek 
felválthatók aránytalan költségekkel nem járó intézkedésekkel;

ii. a Bizottság EU-szerte következetesen törekedett az ózonkoncentráció csökkentésére, 
különösen az ózonprekurzorok kibocsátásának korlátozása révén (pl. az NO2-ra 
vonatkozóan folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások eredményeként; vagy a 
többek között a talajközeli ózonszennyezésért felelős öt szennyező anyagra vonatkozó, 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról, HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document 

http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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az (EU) 2016/2284 irányelvben13 meghatározott nemzeti kibocsátáscsökkentési 
kötelezettségek 2020-tól történő végrehajtásával).

Ezen túlmenően a Bizottság folyamatosan vizsgálja a túlzott ózonkoncentráció kezelésére 
szolgáló különböző eszközöket, többek között a környezetvédelmi politikák végrehajtásának 
felülvizsgálata14 és az érintett tagállamokkal folytatott kétoldalú párbeszédek15 révén. 

2. Az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós jogszabályi keret

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv16 az ipari 
létesítmények szennyezőanyag-kibocsátását szabályozó fő uniós eszköz. Az irányelv hatálya 
alá tartozó létesítményeknek engedélyben meghatározott feltételek szerint kell működniük. Az 
engedélynek tartalmaznia kell a levegőbe, vízbe és talajba történő szennyezőanyag-
kibocsátásra vonatkozó kibocsátási határértékeket, valamint a kibocsátásmonitoringra 
vonatkozó megfelelő követelményeket. A kibocsátásmonitoring eredményeit nyilvánosságra 
kell hozni. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 24. cikke rögzíti az információhoz való 
hozzáférésre és a nyilvánosság részvételére, 25. cikke pedig az igazságszolgáltatáshoz való 
jogra vonatkozó szabályokat. 

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 24. cikkének megfelelően az érintett nyilvánosság – 
ideértve az adott ügyben akár kérelmezőként eljáró nem kormányzati szervezeteket is – számára 
kellő időben hatékony lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv szerinti engedély megadására vagy frissítésére irányuló eljárás keretében véleményt 
nyilváníthassanak és észrevételeket tehessenek. Ez a helyzet például akkor, amikor a Bizottság 
következtetéseket fogad el az elérhető legjobb technikákról, vagy amikor az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítmény jelentős változtatást tervez. Az 
érdemi részvétel biztosítására vonatkozó részleteket az ipari kibocsátásokról szóló irányelv IV. 
melléklete határozza meg; e körbe tartozik – többek között – az információk időben történő 
közlésének, a véleménynyilvánítás valódi lehetőségének, az illetékes hatóságok oldalán a 
konzultáció eredményeinek figyelembevételére vonatkozó kötelezettség biztosítása. 

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 25. cikke alapján ha az érintett polgárok valamelyike 
úgy véli, hogy a részvételhez való jogát (pl. a konzultáció elmaradásával) megsértik, joga van 
ahhoz, hogy a 24. cikk hatálya alá eső határozat, aktus, vagy mulasztás (pl. az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv alapján egy létesítménynek biztosított engedély) eljárási vagy 
anyagi jogszerűségével kapcsolatos kifogás esetén bíróság vagy jogszabályban létrehozott, más 
független és pártatlan testület előtt felülvizsgálati eljárás lefolytatását kérje. 

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 25. cikkének (3) bekezdése értelmében a 
környezetvédelmet ösztönző és a nemzeti jog szerinti bármely követelménynek megfelelő nem 

13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri szennyező 
anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 344., 2016.12.17., 1–31. o.
14 Lásd a 2017. évi spanyol országjelentést: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-
archive/report_es_en.pdf (spanyol nyelven is elérhető).
15 Lásd a 2018. október 8–9-én Spanyolországgal folytatott „Tiszta levegőt” párbeszédet
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) EGT-vonatkozású szöveg, HL L 334., 2010.12.17., 17–
119. o.

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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kormányzati szervezet érdekeltségét kellő mértékűnek kell tekinteni, és e szervezetek jogait 
olyan jogoknak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek.

Következtetés

Az uniós környezetvédelmi jogszabályok helyes végrehajtása elsősorban a tagállamok 
felelőssége. A Bizottság az „Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” című 
közleményében17 bemutatott szakpolitikai megközelítéssel összhangban végrehajtási 
erőfeszítéseit a Szerződés őreként olyan strukturális ügyekre összpontosítja, amelyekben az 
uniós jog szisztematikus megsértését tárták fel valamelyik tagállamban. 

A Bizottság a rendelkezésére álló adatok fényében jelenleg nem rendelkezik bizonyítékkal arra 
vonatkozóan, hogy a spanyol hatóságok rendszeresen megsértenék a környezeti levegő 
minőségéről szóló irányelveket vagy az ipari kibocsátásokról szóló irányelvet. 

A Bizottság ezért arra ösztönzi a petíció benyújtóját, hogy az illetékes hatóságok – az ökológiai 
átállásért felelős spanyol minisztérium és a Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, Generalitat Valenciana – előtt fejezze ki 
aggályait. 

A petíció benyújtóját továbbá emlékeztetik arra a jogára, hogy felülvizsgálati eljárást 
kezdeményezhet bíróság vagy a nemzeti jog által létrehozott független és pártatlan testület előtt 
annak érdekében, hogy megtámadja az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 24. cikkének 
hatálya alá tartozó határozatok, jogi aktusok és mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségét. 

A Bizottság továbbra is szorosan nyomon követi a környezeti levegő minőségéről és az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelvek helyes végrehajtását. A levegőminőségi előírások 
rendszerszintű megsértését különböző eszközökkel törekszik kivizsgálni, többek között a 
„Tiszta levegőt” párbeszédek (Spanyolország esetében a „Tiszta levegőt” párbeszédre 2018 
októberében került sor) és adott esetben kötelezettségszegési eljárások révén. Spanyolország 
esetében jelenleg két kötelezettségszegési eljárás van folyamatban a levegőminőségi előírások 
túllépésével kapcsolatban.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. II.): 2021. január 18.

A petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki Grau de Castelló és Almassora lakóövezeteinek 
levegőminősége miatt; e helyszínek a Serrallo ipari terület közvetlen közelében találhatók, 
amely terület a földközi-tengeri térség három legfontosabb petrolkémiai központjának egyike 
és ahol számos petrolkémiai és energetikai vállalkozás működik. 

A petíció benyújtója megismétli, hogy többször felvette a kapcsolatot a helyi és regionális 
hatóságokkal, ez azonban nem vezetett a részükről határozott fellépéshez. A petíció benyújtója 
azt kéri, hogy egy független testület végezzen független levegőminőségi vizsgálatot a területen, 

17 A Bizottság közleménye: „Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén” (HL C 18., 2017.1.19.), 
2016. december 13.
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és állandó ellenőrző állomást helyezzenek el Grau de Castello településen és/vagy Almassora 
lakóövezetében. Arról tájékoztatnak, hogy a helyi hatóságok 2019-ben mobil 
megfigyelőállomást helyeztek el ezeken a helyszíneken, amelyek így csak néhány hónapja 
üzemelnek. Rámutatnak továbbá a környezeti levegő minőségére vonatkozó jogszabályok 
bizonyos hiányosságaira is, amelyek következtében az ellenőrzési követelmények nem 
terjednek ki a benzol mellett más aromás szénhidrogénekre, például a toluolra és a xilolra.

A Bizottság észrevételei

A levegőminőségre vonatkozó uniós jogszabályi keret 

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 
2008/50/EK irányelv18 határértékeket vagy célértékeket állapít meg az emberi egészség 
védelme érdekében a következő szennyező anyagok tekintetében: kén-dioxid (SO2), nitrogén-
dioxid (NO2), benzol, szén-monoxid, ólom, lebegő részecskék (PM10 és PM2.5), valamint ózon. 
A környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos 
aromás szénhidrogénekről szóló 2008/50/EK irányelv19 I. melléklete célértékeket határoz meg, 
amelyeket 2012. december 31-et követően nem lehet túllépni.

A spanyol hatóságok által benyújtott legutóbbi, 2019. évi levegőminőségi jelentés szerint az 
„El Serrallo” elnevezésű ipari terület helye szerinti ES1015 levegőminőségi zóna nem lépett túl 
a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvekben meghatározott semmilyen határ- vagy 
célértéket. Az ipari terület közelében található ES14445A monitoringállomás 2019-ben a 
következő szennyezőanyagok tekintetében jelzett (az előző évekhez képest fokozottabb) 
koncentrációt a környezeti levegőben: NO2, PM10, PM2.5, ózon és benzol. Ez a 
monitoringállomás 2019 óta a toluol és a xilol koncentrációszintjét is méri, de ezeket 
hivatalosan nem jelentik a Bizottságnak. Amint arra helyesen rámutattunk, a 2008/50/EK 
irányelv nem tartalmaz e szennyező anyagokra vonatkozó követelményt. 

A 2020. évre vonatkozó levegőminőségi adatokat legkésőbb a naptári év végét követő 9 
hónapon belül, azaz 2021 szeptemberéig kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani a teljes 
naptári évre vonatkozóan. A levegőminőségi adatokra és metaadatokra vonatkozó éves 
adatszolgáltatás a 2011/850/EU végrehajtási határozatban20 meghatározott szabályokat követi.

A spanyol hatóságok által 2019-re vonatkozóan hivatalosan bejelentett adatok szerint az 
ES1015 levegőminőségi övezet nem éri el a benzolra, ólomra, arzénre, kadmiumra, nikkelre és 
poliklinikus aromás szénhidrogénekre vonatkozó alacsonyabb értékelési küszöbértéket. Ebben 
az esetben a szintek értékelésére kizárólag modellezési vagy objektív becslési technikákat kell 
alkalmazni.

Az ellenőrző állomások elhelyezésével kapcsolatban elsősorban a tagállamok és az általuk 
kijelölt illetékes hatóságok felelősek az uniós jog helyes végrehajtásáért, beleértve a mintavételi 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról, HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.
19 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található 
arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről, HL L 023., 2005.1.26., 3. o.
20 2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 2008/50/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó 
kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról (az értesítés a C(2011) 9068. 
számú dokumentummal történt), HL L 335., 2011.12.17., 86–106. o.
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pontok helyes elhelyezését is. A Bizottság nem rendelkezik bizonyítékkal arra vonatkozóan, 
hogy a nemzeti hatóságok e területen rendszeresen vagy súlyosan megsértették volna a 
levegőminőségi irányelvek szerinti kötelezettségeiket. A Bizottság ezért arra ösztönzi a petíció 
benyújtóját, hogy az illetékes hatóságok előtt vigye tovább az ügyet.

Tekintettel a levegőszennyezés által okozott közegészségügyi kérdésekre, annak kezelése a 
Bizottság egyik legfontosabb környezetvédelmi prioritása. Az európai zöld megállapodás és az 
abban megfogalmazott, a toxinmentes környezetre vonatkozó szennyezőanyag-mentességi 
célkitűzés alapján a Bizottság a jelenlegi levegőminőségi jogszabályok21 értékeléséből indult 
ki. Javasolni fogja a nyomon követésről, a modellezésről és a levegőminőségi tervekről szóló 
rendelkezések megerősítését annak érdekében, hogy segítse a helyi hatóságokat a tisztább 
levegő biztosításában. A Bizottság javasolni fogja továbbá a levegőminőségi standardok 
felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy jobban összehangolja azokat az Egészségügyi 
Világszervezet ajánlásaival. E felülvizsgálat részeként 2021 harmadik negyedévében nyilvános 
konzultációra kerül sor22, és a petíció benyújtóját is kérik az abban való részvételre. 

Jelenleg folyamatban van a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi 
cselekvési terv előkészítése ezen egymással összefüggő kihívások kezelése céljából. Ezt a 
cselekvési tervet várhatóan 2021-ben fogadják el. A petíció benyújtóját arra is kérik, hogy a 
cselekvési terv ütemtervéről szóló jelenlegi nyilvános konzultáció során is fejtse ki 
véleményét23.

A Bizottság felül fogja vizsgálni a nagy ipari létesítmények által okozott szennyezés kezelésére 
szolgáló uniós intézkedéseket is.

Következtetés:

Az uniós jog helyes végrehajtásáért – így a mintavételi pontok megfelelő elhelyezéséért – 
elsősorban a tagállamok felelnek. A Bizottság ezért azon a véleményen van, hogy elsődlegesen 
a végrehajtásért felelős nemzeti közigazgatási és/vagy igazságszolgáltatási szervek feladata a 
konkrét szabálytalanságok – így a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvekben 
meghatározott ellenőrzési rendszernek való megfelelés – ellenőrzése, és ezek az aggályok 
megalapozottságának megállapítása esetére megfelelő eszközökkel rendelkeznek a probléma 
kezelésére. 

A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a környezeti levegő minőségéről szóló 
irányelvek végrehajtását, és az európai zöld megállapodásban tett bejelentésekkel összhangban 
ezen irányelvek felülvizsgálatára törekszik.

21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
22https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation
23https://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_en.htm
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