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Contaminació atmosfèrica: acció legal
de la Comissió Europea contra
l'Estat espanyol
La ComissiÃ³ Europea ha obert un procediment d'infracciÃ³ contra deu Estats membres, entre ells
Espanya, per no complir les normes comunitÃ ries de qualitat de l'aire. Concretament, es tracta de
les normes que regulen els nivells de les partÃ-cules en suspensiÃ³ perilloses. Aquestes
partÃ-cules, que sÃ³n emeses sobretot per la indÃºstria, el trÃ nsit i les calefaccions domÃ¨stiques,
poden causar asma, problemes cardiovasculars, cÃ ncer de pulmÃ³ i morts prematures.
El comissari europeu de Medi Ambient, Stavros Dimas, ha explicat que Â«el compliment de les
normes ha de ser la nostra prioritat mÃ©s absoluta, donat que tÃ© repercussions greus sobre la
salut.Â» La nova Directiva europea sobre la qualitat de l'aire permet prorrogar la data lÃ-mit per al
seu compliment integral si es donen certes condicions, perÃ² Â«aixÃ² no pot portar a un retard de
les mesures oportunes per reduir les emissionsÂ», ha declarat el comissari. En aquest sentit,
DImas ha defensat que Â«Ã©s essencial que, en aquells casos en quÃ¨ no es prorrogui el termini,
les normes es compleixin Ã-ntegrament. Per aixÃ², la ComissiÃ³ complementarÃ la flexibilitat
permesa als Estats membres amb el rigor de les accions executÃ²ries que calguin.Â»DesprÃ©s
d'haver demanat informaciÃ³ corresponent als Estats membres, la ComissiÃ³ ha transmÃ¨s una
primera carta de requeriment a deu Estats membres que segueixen sense complir les normes de
partÃ-cules en suspensiÃ³ perilloses, en vigor des de l'1 de gener de 2005: Alemanya, Xipre,
EslovÃ¨nia, Espanya, EstÃ²nia, ItÃ lia, PolÃ²nia, Portugal, el Regne Unit i SuÃ¨cia. Quatre d'aquests
paÃ¯sos â€‘ Alemanya, Espanya, ItÃ lia i PolÃ²nia â€‘ no han demanat la prÃ²rroga del termini per a totes
les zones de qualitat de l'aire on se superen els dits valors mÃ xims de partÃ-cules.
EstadÃ-stiques
actuals sobre les infraccions en general:SentÃ¨ncies del Tribunal de JustÃ-cia de les Comunitats
Europees:MÃ©s informaciÃ³:
Llistes de les zones que incompleixen els valores mÃ xims per Estat
membre:PrÃ²rrogues del termini.
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