
CM\1010173EL.doc PE407.961v06-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.10.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0643/2007, της Stefania Alessandrelli, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Επιτροπής Κατοίκων της Συνοικίας Torrette, σχετικά με την 
αστική ατμοσφαιρική ρύπανση που οφείλεται σε μεγάλη κυκλοφοριακή 
κίνηση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για τη ρύπανση του περιβάλλοντος που προκαλείται εδώ 
και περισσότερα από δέκα χρόνια σε περιοχή του λιμανιού της Ανκόνα λόγω της 
συμφόρησης που προκαλείται από βαρέα οχήματα και από την αστική κυκλοφορία, η οποία 
οφείλεται στις ανεπαρκείς οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές σύνδεσης με τον τερματικό 
σταθμό, η κατασκευή του οποίου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Αυτή η σοβαρή 
περιβαλλοντική κατάσταση εκθέτει τους κατοίκους σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
την ασφάλεια των μεταφορών, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που προκύπτουν από την 
αυξανόμενη παράνομη μετανάστευση στην περιοχή του λιμανιού. Αφού προηγουμένως 
προσέφυγαν για το θέμα, ανεπιτυχώς, στα δικαστήρια και, μέσω διοικητικών διαύλων, στις 
ανώτερες κυβερνητικές αρχές, οι αναφέροντες ζητούν τώρα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Η αναφέρουσα θίγει το ζήτημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης που, σύμφωνα με 
ισχυρισμούς, προκαλείται από τη συμφόρηση βαρέων οχημάτων και αστικής κυκλοφορίας η 
οποία οφείλεται σε ανεπαρκείς οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές σύνδεσης με τον 
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τερματικό σταθμό του λιμανιού της Ανκόνα, στην Ιταλία. Η αναφέρουσα κάνει λόγο για 
ύπαρξη πολύ υψηλών ωριαίων συγκεντρώσεων σωματιδίων ΑΣ10 και άλλων ρυπογόνων 
ουσιών. Γίνεται επίσης αναφορά σε καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε εθνικά δικαστήρια, 
στη δημόσια διοίκηση και σε κυβερνητικές αρχές.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί προς τις εθνικές αρχές 
έχουν περάσει απαρατήρητες. Η αναφέρουσα υπογραμμίζει επίσης τον υψηλό κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία στον οποίο εκτίθενται οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών, καθώς και τους 
κινδύνους για την ασφάλεια των μεταφορών, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που 
προκύπτουν από την αυξανόμενη παράνομη μετανάστευση στην περιοχή του λιμανιού.

Οι γενικές διατάξεις για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα ορίζονται 
στην οδηγία πλαίσιο 96/62/EΚ1, ενώ οι ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένους ρύπους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΑΣ10 και του διοξειδίου του αζώτου (NO2), που είναι οι πλέον 
συναφείς στην προκειμένη περίπτωση, ορίζονται στις τέσσερις θυγατρικές οδηγίες 
1999/30/EΚ2, 2000/69/EC3, 2002/3/EC4 και 2004/107/EC5. Σύμφωνα με την πρώτη 
θυγατρική οδηγία 1999/30/EΚ, οι οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 έγιναν υποχρεωτικές 
το 2005, ενώ οι οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) πρέπει να επιτευχθούν μέχρι 
το 2010.

Η Επιτροπή έλαβε επίσημα στοιχεία αξιολόγησης από την Ιταλία, ενώ από το 2001 έχουν 
αναφερθεί από τις ιταλικές αρχές υπερβάσεις της ετήσιας οριακής τιμής, συν το περιθώριο 
ανοχής για τα σωματίδια ΑΣ10 και το διοξείδιο του αζώτου (NO2) στην περιοχή της Ανκόνα. 
Αυτές οι υπερβάσεις έχουν ήδη οδηγήσει στη λήψη μέτρων, τα οποία περιγράφονται στο 
σχέδιο για την ποιότητα του αέρα για την εν λόγω περιοχή. Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή το 2004 και καλύπτει την περίοδο από το 1999 έως το 2007, 
αναφέρεται ειδικότερα σε μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης της οδικής 
κυκλοφορίας. Παρά το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων 
ΑΣ10 παραμένουν υψηλές, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις οριακές τιμές και κατά το 2006. Τα 
μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο καθορίζονται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να ζητήσει τη λήψη 
ειδικών μέτρων περιορισμού της ρύπανσης στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 11 της οδηγίας 96/62/ΕΚ, η Επιτροπή ενημερώνεται για την 
εφαρμογή των σχεδίων ή προγραμμάτων και εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη 
σχετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Η μη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 είναι ένα ευρύτατα 
διαδεδομένο πρόβλημα στην Κοινότητα, και τον περασμένο Οκτώβριο η Επιτροπή ζήτησε 
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από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω και πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των εν 
λόγω οριακών τιμών.

Επί του παρόντος διεξάγεται τεχνική αξιολόγηση των απαντήσεων σε εκείνες τις επιστολές, 
συμπεριλαμβανομένης της απάντησης της Ιταλίας, η οποία παρελήφθη στις 
3 Ιανουαρίου 2008. Βάσει αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή θα καθορίσει τη συνέχεια που 
απαιτείται να δοθεί περαιτέρω. Στην απόφασή της θα ληφθεί επίσης υπόψη η νέα οδηγία για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, η οποία 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2007.

Συμπέρασμα

Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να καθορίσουν τα μέτρα που θα 
εφαρμόσουν για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 
Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή των σχεδίων ή προγραμμάτων, εξετάζοντας την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις προοπτικές όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές που ορίζονται στην οδηγία 1999/30/EΚ 
στην περιοχή της Ανκόνα, η Επιτροπή σημειώνει ότι υπήρξε υπέρβαση των οριακών τιμών 
για τα σωματίδια ΑΣ10 κατά τα έτη 2005 και 2006. Το υψηλό επίπεδο των συγκεντρώσεων 
διοξειδίου του αζώτου (NO2) υποχρεώνει επίσης το κράτος μέλος να λάβει μέτρα που θα 
διασφαλίζουν ότι δεν θα διακυβευθεί η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τον εν λόγω 
ρύπο εντός της προθεσμίας επίτευξης το 2010. Αναφορικά με τις υπερβάσεις των τιμών των 
ΑΣ10, η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ιταλία και, με βάση 
αυτήν την αξιολόγηση και τις διατάξεις της νέας οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, θα 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η ετήσια έκθεση του 2007 για την ποιότητα του αέρα, η οποία υποβλήθηκε από τις ιταλικές 
αρχές τον Σεπτέμβριο του 2008, επιβεβαίωσε ότι είχε σημειωθεί υπέρβαση των οριακών 
τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 επί τρίτη συνεχή χρονιά στη ζώνη ποιότητας του αέρα όπου 
βρίσκεται η Ανκόνα.

Από το 2005, οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι εν λόγω οριακές τιμές, αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ 
των οποίων και η Ιταλία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επίτευξη της συμμόρφωσης 
προς τις οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10. Η νέα οδηγία 2008/50/ΕΚ1 για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη παρέχει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να κοινοποιήσουν ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφαρμογής των 
συγκεκριμένων οριακών τιμών έως τον Ιούνιο του 2011, εφόσον πληρούν ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Η Ιταλία υπέβαλε σχετική κοινοποίηση στις 26 Ιανουαρίου 2009, καλύπτοντας αρκετές, αλλά 
όχι όλες τις ζώνες ποιότητας του αέρα που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές για τα σωματίδια 

                                               
1 ΕΕ L 152 11.6.2008, σ.1-44
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ΑΣ10. Για τις ζώνες που δεν συμπεριελήφθησαν στην κοινοποίηση αυτή, η Επιτροπή κίνησε, 
στις 29 Ιανουαρίου 2009, διαδικασίες επί παραβάσει για μη συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές που ορίζονται στην οδηγία 1999/30/ΕΚ1. Στη σχετική κοινοποίηση περιλαμβάνεται και 
η ζώνη στην οποία βρίσκεται η Ανκόνα. Η Επιτροπή έχει προθεσμία εννέα μηνών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης για να αξιολογήσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
απαλλαγή. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή σκοπεύει να αποφασίσει εάν θα εγείρει ή 
όχι αντιρρήσεις όσον αφορά την κοινοποιηθείσα απαλλαγή. Η αξιολόγηση της κοινοποίησης 
θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εξετάσει εις βάθος τον τρόπο διαχείρισης της ποιότητας του 
αέρα σε καθεμιά από τις ζώνες τις οποίες αφορά η κοινοποίηση. 

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2009 για ένα αίτημα 
απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 σε 67 
ζώνες ποιότητας αέρα, περιλαμβανομένης της ζώνης IT1102, στην οποία ανήκει η Ανκόνα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ2  ένα κράτος μέλος μπορεί 
να απαλλαγεί από την υποχρέωση να τηρεί τις οριακές τιμές για τα σωματίδια ΑΣ10 αν 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα περιορισμού 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να 
τηρηθεί η προθεσμία του 2005, η κύρια αιτία της υπέρβασης μπορεί να αποδοθεί στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διασποράς που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία, σε 
αντίξοες κλιματικές συνθήκες ή διαμεθοριακές συμβολές, και έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης 
για την ποιότητα του αέρα στο οποίο καταδεικνύεται ότι θα επιτευχθεί συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας.

Η Επιτροπή, μετά την αξιολόγηση της ιταλικής κοινοποίησης, ενέκρινε την απόφαση 
C(2009)7390 τελικό στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 στην οποία εξέφραζε τις αντιρρήσεις της για 
την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης της ημερήσιας οριακής τιμής για τα ΑΣ10 στη 
ζώνη IT1102 με το σκεπτικό ότι δεν έχει καταδειχθεί πλήρως ότι η τήρηση των οριακών 
τιμών μπορεί να επιτευχθεί μέχρι τη λήξη της περιόδου απαλλαγής το 2011. Ωστόσο, 
χορηγήθηκε απαλλαγή για την ετήσια οριακή τιμή.

Ως εκ τούτου, η ημερήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ10 θα συνεχίσει να ισχύει χωρίς το 
περιθώριο ανοχής στη ζώνη IT1102, ενώ η ετήσια οριακή τιμή πλέον του περιθωρίου ανοχής 
(48 μg/m3 ως ετήσιος μέσος όρος) θα ισχύει κατά την περίοδο 2008-2011.

οι πλέον ενημερωμένες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν επισήμως στην Επιτροπή από τις 
ιταλικές αρχές καταδεικνύουν ότι το 2008 η ζώνη IT1102 ήταν σύμμορφη προς την ετήσια 
οριακή τιμή για τα ΑΣ10 (40 μg/m3 ως ετήσιος μέσος όρος), αλλά συνέχισε να υπερβαίνει 
την ημερήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ10.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις που εγείρονται κατά της εφαρμογής της απαλλαγής και 
το γεγονός ότι συνεχίζεται η υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής σε αρκετές ιταλικές 
ζώνες ποιότητας αέρα, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να συνεχίσει τη διαδικασία επί 
παραβάσει που κίνησε τον Ιανουάριο του 2009 εκδίδοντας δεύτερη προειδοποίηση προς την 
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Ιταλία.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Η Επιτροπή θα ήθελε να διορθώσει μια δήλωση που πραγματοποιήθηκε στην προηγούμενη 
ανακοίνωση του Ιανουαρίου του 2010 όσον αφορά τη ζώνη στην οποία βρίσκεται η Ανκόνα. Σε 
αντίθεση με τα όσα δηλώθηκαν, η Ανκόνα δεν βρίσκεται στη ζώνη ποιότητας του αέρα IT1102 
αλλά στη ζώνη IT1101.

Η ζώνη IT1101 συμπεριλαμβανόταν επίσης στην αίτηση παράτασης όπως κοινοποιήθηκε από 
την Ιταλία τον Ιανουάριο του 2009. Στην απόφαση C(2009)7390 η Επιτροπή εξέφραζε 
αντιρρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης της ετήσιας και της ημερήσιας 
οριακής τιμής για τα ΑΣ10 στη ζώνη IT1101 με το σκεπτικό ότι δεν έχει καταδειχθεί ότι η 
τήρηση των ημερήσιων οριακών τιμών θα μπορούσε να επιτευχθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2011 
και ότι η ζώνη συμμορφωνόταν με την ετήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ10 το 2007.

Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες τις οποίες γνωστοποίησαν επισήμως στην Επιτροπή οι 
ιταλικές αρχές δείχνουν ότι, στη ζώνη IT1101, το έτος 2008 εξακολουθούσε να παρατηρείται 
υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής για τα ΑΣ10.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις που εγείρονται κατά της εφαρμογής της απαλλαγής και 
το γεγονός ότι συνεχίζεται η υπέρβαση της οριακής τιμής για τα ΑΣ10 σε αρκετές ιταλικές 
ζώνες ποιότητας αέρα, η Επιτροπή απέστειλε τελική γραπτή προειδοποίηση προς την Ιταλία 
τον Μάιο του 2010.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙV) που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Στις 8 Οκτωβρίου 2010, οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν τα επίσημα δεδομένα για την ποιότητα του 
αέρα της περιφέρειας Marche, όσον αφορά το έτος 2009. Τα εν λόγω δεδομένα επιβεβαιώνουν 
ότι, στη ζώνη IT1101, τα επίπεδα ΑΣ εξακολουθούσαν να υπερβαίνουν την ημερήσια οριακή 
τιμή. Η Επιτροπή αποφάσισε, ως εκ τούτου, στις 24 Νοεμβρίου 2010, να παραπέμψει την Ιταλία 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη τήρηση των οριακών τιμών σωματιδίων ΑΣ, 
όπως προέβλεπε η οδηγία 1999/30/ΕΚ που αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2008/50/ΕΚ, σε 
διάφορες ζώνες και οικισμούς (υπόθεση C-68/11).

8. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. V), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013.

Σε συνέχεια της νομικής δράσης που ανέλαβε η Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δήλωσε ότι η Ιταλία παρέβη τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα όσον αφορά τις οριακές τιμές για PM10 κατά τα έτη 2006 και 2007, με 
απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012 (Υπόθεση C-68/11).

Ως συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή άρχισε το 2013 μία έρευνα στο 
πλαίσιο της ΕΕ-Pilot και απέστειλε επιστολή στις ιταλικές αρχές προκειμένου να 
εξακριβώσει εάν εν τω μεταξύ έχει υπάρξει συμμόρφωση, και κατά πόσον έχουν ληφθεί όλα 
τα κατάλληλα μέτρα στις ζώνες όπου υπήρξε υπέρβαση των οριακών τιμών με σκοπό η εν 
λόγω υπέρβαση να είναι από χρονικής απόψεως όσον είναι το δυνατόν μικρότερη.
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Σε ό, τι αφορά την περιφέρεια Marche, όπως προκύπτει από την απάντηση της ιταλικής 
κυβέρνησης έχει επιτευχθεί πλήρη συμμόρφωση κατά το έτος 2012 σε ό, τι αφορά την ετήσια 
οριακή τιμή, με μόνο δύο σταθμούς να εξακολουθούν να καταγράφουν ελαφρά υπέρβαση της 
καθημερινής οριακής τιμής.


