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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1083/2013 του Wolfdietrich Burde, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ανεπαρκή παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής των 
περιβαλλοντικών παραβιάσεων στην πόλη Freiburg im Breisgau της 
Γερμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει απάντηση σε καμία από τις καταγγελίες που 
υπέβαλε ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013 σχετικά με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την 
αδυναμία των γερμανικών αρχών να μειώσουν τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου έως το 
2015 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Η σχετική προθεσμία έχει ήδη παραταθεί 
και, στη συνέχεια, ακυρώθηκε από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι η πόλη του Freiburg είναι 
σε θέση να συμμορφωθεί εντός της απαιτούμενης περιόδου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2015

Η Επιτροπή υπέβαλε στο πλαίσιο της διαδικασίας EU Pilot ερώτημα στη Γερμανία σε σχέση 
με την υπέρβαση των οριακών τιμών NO2 που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1, σε διάφορες ζώνες ποιότητας του αέρα τον Σεπτέμβριο 
του 2014.

1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1–44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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Τον Ιούνιο του 2015 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία για μη 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές NO2 που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
για αρκετά συνεχόμενα χρόνια σε διάφορες ζώνες ποιότητας του αέρα, 
συμπεριλαμβανομένου του αστικού ιστού του Freiburg που αποτελεί το αντικείμενο της 
παρούσας αναφοράς. Στην προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή εκφράζει επίσης την 
άποψη ότι η Γερμανία δεν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα στις ζώνες αυτές για να περιορίσει 
στο ελάχιστο δυνατό τη διάρκεια της περιόδου μη συμμόρφωσης, όπως απαιτείται βάσει της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει τα ζητήματα που έθιξε ο αναφέρων μέσω της προαναφερθείσας 
διαδικασίας επί παραβάσει.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Οκτωβρίου 2016

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ΕΕ με αντίκτυπο στην υγεία, προκαλώντας 
περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο. Μόνο στη Γερμανία, 
περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο, λόγω της έκθεσης στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη θέτει όρια για τη συγκέντρωση ρυπογόνων ουσιών στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις για την 
ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον συνολικά. Η οδηγία προβλέπει υποχρεώσεις όσον 
αφορά τα αποτελέσματα και όχι όσον αφορά τα μέσα· η επιλογή των μέσων για την επίτευξη 
των αποτελεσμάτων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει 
ότι η οδηγία δεν εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να απαγορεύσει στις αρχές μιας πόλης να λάβουν 
συγκεκριμένα μέτρα.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση NO2 στον ατμοσφαιρικό αέρα, η οδηγία 2008/50/ΕΚ ορίζει με 
βάση την ετήσια οριακή τιμή μια μέση συγκέντρωση 40μg/m³ το ανώτερο. Από το 2010 (το 
έτος από το οποίο απαιτείται η συμμόρφωση με την οριακή τιμή) η μέση συγκέντρωση στο 
Freiburg φέρεται να υπερβαίνει την ετήσια οριακή τιμή. Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις για 
την ποιότητα του αέρα που έχει υποβάλει η Γερμανία στην Επιτροπή, η μέγιστη μέση ετήσια 
συγκέντρωση NO2 στον αστικό ιστό του Freiburg έχει μειωθεί από 70μg/m³ σε 56μg/m³ 
μεταξύ των ετών 2010 και 2015. Παρά την πτωτική αυτή τάση, στο Freiburg το 2015 
εξακολουθούσε να παρατηρείται υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής του NO2 κατά 40%.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 η Επιτροπή υπέβαλε στο πλαίσιο της διαδικασίας EU Pilot 
ερώτημα στη Γερμανία λόγω υπέρβασης των οριακών τιμών NO2 που αφορούν την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με την οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1, σε διάφορες ζώνες ποιότητας 
του αέρα.

1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1–44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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Τον Ιούνιο του 2015 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία για μη 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές NO2 που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 
για αρκετά συνεχόμενα χρόνια σε διάφορες ζώνες ποιότητας του αέρα, 
συμπεριλαμβανομένου του αστικού ιστού του Freiburg που αποτελεί το αντικείμενο της 
παρούσας αναφοράς. Στην προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή εκφράζει επίσης την 
άποψη ότι η Γερμανία δεν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα στις ζώνες αυτές για να περιορίσει 
στο ελάχιστο δυνατό τη χρονική διάρκεια της μη συμμόρφωσης, όπως απαιτείται βάσει της 
οδηγίας.

Το Freiburg ανακοίνωσε για το 2015 την επικαιροποίηση («Fortschreibung») του σχεδίου του 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα του 2012, το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.1

Συμπέρασμα

Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εναπόκειται πρωταρχικά στις εθνικές αρμόδιες 
αρχές. Επιπλέον, οι εθνικοί διοικητικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ διαθέτουν καταλληλότερα μέσα για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ανησυχίες είναι βάσιμες.

Η Επιτροπή, ωστόσο, λόγω επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές, έχει ήδη 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας για τη μη τήρηση των άρθρων 13 και 
23 της οδηγίας 2008/50/EΚ όσον αφορά τις οριακές τιμές του NO2 (και PM10). 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 31 Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα που υπέβαλε η 
Γερμανία στην Επιτροπή, το Freiburg εξακολούθησε να υπερβαίνει την οριακή τιμή για την 
ετήσια μέση συγκέντρωση NO2 στα 40 μg/m³ που θεσπίστηκε με την οδηγία 2008/50/ΕΚ 
κατά 16 μg/m³ (40 %) το 2015.

Δεδομένου ότι εξακολουθούν να σημειώνονται υπερβάσεις NO2 σε πολλές γερμανικές 
πόλεις, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά 
της Γερμανίας σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2017, 
έδωσε συνέχεια στο αίτημα EU-PILOT του Σεπτεμβρίου 2014 και την προειδοποιητική 
επιστολή του Ιουνίου 2015, με μια αιτιολογημένη γνώμη. Το Freiburg είναι μία από τις 28 
ζώνες που περιλαμβάνονται στην αιτιολογημένη γνώμη. Η αιτιολογημένη γνώμη είναι το 
τελευταίο βήμα της διαδικασίας παράβασης πριν από την ενδεχόμενη παραπομπή στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εάν η κατάσταση της ποιότητας του αέρα δεν έχει 
βελτιωθεί επαρκώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες και να 
προστατευθεί η δημόσια υγεία, εναπόκειται στις αρχές του κράτους μέλους να επιλέξουν τα 

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της υπέρβασης των οριακών τιμών NO2.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Συμπέρασμα

Η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας σχετικά με τις υπερβάσεις NO2 είναι εν 
εξελίξει, διότι η οριακή τιμή για την ετήσια μέση συγκέντρωση NO2 που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2008/50/ΕΚ εξακολούθησε κατά το 2015 να σημειώνει υπερβάσεις σε πολλές 
γερμανικές πόλεις, μεταξύ άλλων, στο Freiburg.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση για την ποιότητα του αέρα που έχει υποβάλει η 
Γερμανία στην Επιτροπή, η μέγιστη μέση ετήσια συγκέντρωση NO2 στον αστικό ιστό του 
Freiburg έχει μειωθεί από 56μg/m3 το 2015 σε 41,3μg/m3 το 2016.

Ο λόγος αυτής της απροσδόκητης σημαντικής πτώσης είναι ότι ο σταθμός παρακολούθησης 
που μετρούσε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις NO2 στο παρελθόν στο Schwarzwaldstrasse στο 
Freiburg δεν πληρούσε τα πρότυπα ποιότητας δεδομένων το 2016. Έδωσε μόνο έγκυρες 
μετρήσεις για το 60% αντί για το 85% του έτους. Για το 2016, ο συγκεκριμένος σταθμός 
ανέφερε ετήσια μέση συγκέντρωση NO2 ύψους 50 μg /m3. Ωστόσο, αυτή η τιμή δεν ελήφθη 
υπόψη κατά την επίσημη εκτίμηση της ζώνης ποιότητας του αέρα λόγω έλλειψης έγκυρων 
δεδομένων.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για το 2016 που 
υπέβαλαν οι γερμανικές αρχές, το Freiburg πλησίασε τα πρότυπα ποιότητας του αέρα για το 
NO2. Ωστόσο, δεδομένης της βλάβης του σταθμού παρακολούθησης που μετρούσε τις 
υψηλότερες συγκεντρώσεις στο παρελθόν, η έκθεση για την ποιότητα του αέρα για το 2017 
ενδέχεται να επιδείξει εκ νέου υψηλότερη συγκέντρωση για αυτή τη ζώνη ποιότητας του 
αέρα.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. IV), που ελήφθη στις 21 Μαΐου 2019

Η Επιτροπή είχε ήδη δηλώσει στις τρίτες παρατηρήσεις της σχετικά με την εν λόγω αναφορά 
ότι η μείωση της συγκέντρωσης του ετήσιου μέσου όρου του διοξειδίου του αζώτου (NO 2 ) 
από 56μg/m3 το 2015 σε 41,3μg/m3 το 2016, φαίνεται να έχει μάλλον αντιστραφεί το 2017. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υποτιθέμενη μείωση το 2016, οφειλόταν στο ότι ο σταθμός 
παρακολούθησης στο Schwarzwaldstraίe, όπου αναφέρθηκαν οι υψηλότερες τιμές, δεν 
ανταποκρίνονταν στους στόχους ποιότητας των δεδομένων που καθορίζονται στο παράρτημα 
1 της οδηγία 2008/50/ΕΚ1 . Ως εκ τούτου, οι μετρήσεις που αναφέρθηκαν από τον σταθμό 
αυτό το 2016 (δηλαδή 50 µg/m 3 )  δεν ελήφθησαν υπόψη. 

1 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1–44.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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Με βάση τα ανωτέρω, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι για το 2017 τα στοιχεία 
αναφέρουν, όπως επισήμανε ο αναφέρων, τιμή 49 µg/m3 η οποία, επομένως, εξακολουθεί να 
υπερβαίνει σαφώς την οριακή τιμή που επιβλήθηκε με την οδηγία 2008/50/ΕΚ. 

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις εν λόγω υπερβάσεις στο Freiburg και σε πολλές άλλες 
γερμανικές πόλεις. Συμμερίζεται την ανησυχία του αναφέροντος ότι τουλάχιστον ορισμένα 
σχέδια για την ποιότητα του αέρα δεν φαίνεται να προτείνουν επαρκή μέτρα για την επιτυχή 
μείωση των ετήσιων μέσων συγκεντρώσεων εγκαίρως. 

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την υπόθεση αυτή. 

Συμπέρασμα

Η οριακή τιμή για την ετήσια μέση συγκέντρωση NO2 που θεσπίστηκε με την οδηγία 
2008/50/ΕΚ εξακολουθεί να σημειώνει υπερβάσεις σε πολλές γερμανικές πόλεις, μεταξύ 
άλλων, στο Freiburg.

Ως εκ τούτου, τον Οκτώβριο 2018, η Επιτροπή έφερε την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


