

Európai Közösségek Bizottsága
(a főtitkár részére személyesen)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brüssels
BELGIUM



PANASZ
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGÁHOZ
A KÖZÖSSÉGI JOG MEGSÉRTÉSE MIATT



A panasztevő családi és utóneve:


Állampolgárság:


Postacíme:



Telefon/Fax/Email:


 Tagállam vagy közintézmény neve, mely a panasztevő véleménye szerint a közösségi jogot megsértette: Magyar Köztársaság, Budapest Főváros Önkormányzata.

 A panasz pontos leírása: Budapesten, ahol lakhelyem van, a finompor (PM10) napi középértéke az 50 µg/m3 határértéket 2005 és 2006 évben több, mint 35 napon átlépte. Ennek ellenére a hatóságok semmilyen hathatós és megfelelő intézkedést nem tettek, hogy (1) a lakosságot kielégítően tájékoztassák és (2) hogy a lakosság egészségkárosodását meggátolják. Ez egyértelműen ellentmond az 1999/30/EK irányelv rendelkezéseinek. Már 2001 és 2004 között is rendszeresek és tartósak voltak a határértékátlépések, az 1999/30/EK irányelv III. függelékében megjelölt tűréshatár vonatkozásában. Magyarország nem tette meg azokat a hathatós intézkedéséket, melyeket az 1996/62/EK irányelv 7. és 8. cikkelye előír a határértékátlépések megakadályozására. Ezt megerősíti, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium sajtónyilatkozataiban ezt elismerte. A határértékek betartására nincsenek hatahatós törvényi előírások és a hatóságok sem tesznek érdemben ezek érdekében.



 A közösségi jog rendelkezésének(einek) megnevezése, melyet(eket) a panasztevő szerint a tagállam megsértett: A Tanács 1999/30/EK irányelve a III. függelékben finompor vonatkozásában a következő határértékeket rögzíti: „24-órás határérték az emberi egészség védelme érdekében 50 μg/m3 PM10 naptári évenként 35-nél többször nem lehet meghaladni. Éves határérték az emberi egészség védelme érdekében 40 μg/m3 PM10“ Budapesten 2005 évben valamennyi mérőállomáson több mint 35 alkalommal előfordult a 50 µg/m3 PM10 24 órás határérték-átlépés, 2006 évben pedig már 2 mérőállomáson haladja meg a határérték-átlépések száma a 35-öt. Azzal, hogy semmilyen megfelelő és hathatós intézkedés nem történt a határérték-átlépések megakadályozására, megsértették az 1999/30/EK irányelvet.

 A panasz helyességét a következő bizonylatok és bizonyítékok védik: A budapesti levegőszennyezés mérések hivatalos adatai a finomporszennyezésről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján a www.kvvm.hu/olm Internet címen megtalálhatók.


Hely, dátum és a panasztevő aláírása:


[NYOMTATÁS ELŐTT TÖRLENDŐ RÉSZ!
Ez a levél elküldhető még az alábbi címekre is drótpostán:
A Környezetvédelmi Bizottság Igazgatója: Mogens-Peter.CARL@cec.eu.int
Az asszisztense: Malachy.HARGADON@cec.eu.int
A Levegő Főosztály vezetője: Jos.DELBEKE@cec.eu.int]
























[További formanyomtatványokhoz juthat a Levegő Munkacsoportnál. Telefon: (06-1-411-0509. Drótposta: levego@levego.hu]

