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Θέμα: Αναφορά 0265/2007, της Natalia Gonzalez Menendez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Κατοίκων San Martin de Verina, σχετικά με τον 
βιομηχανικό θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την έκθεση τόσο σε ηχορρύπανση όσο και σε 
ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία οφείλεται σε χαλυβουργείο που βρίσκεται κοντά σε 
κατοικημένη περιοχή. Δηλώνει ότι οι ανυπόφορες εκπομπές θορύβου δεν έχουν καταγραφεί 
από τις τοπικές αρχές, είτε ως μέτρο που απαιτείται διά νόμου είτε ως θέμα ρουτίνας, και ότι 
οι σχετικές οχλήσεις συνεχίζονται εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, χωρίς οι δημοτικές 
αρχές να πράττουν το παραμικρό προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των 
ιδιοκτητών κατοικιών. Ομοίως, δεν έχουν ελεγχθεί ούτε οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
παρόλο που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (ΒΔ 1073/02). 
Καλεί την Ένωση να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Η εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση του θορύβου του περιβάλλοντος
(οδηγία 2002/49/ΕΚ)1 προβλέπει ότι πρέπει να εκπονηθούν στρατηγικοί χάρτες θορύβου και 
σχέδια δράσης έως τις 30 Ιουνίου 2007 και τις 18 Ιουλίου 2008 αντίστοιχα για τη διαχείριση 
του θορύβου του περιβάλλοντος, σε σχέση με όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 
250 000 κατοίκων. Οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το πολεοδομικό 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σελ. 12-26.
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συγκρότημα της Gijón (με 271 039 κατοίκους) περιλαμβάνεται στα σχετικά πολεοδομικά 
συγκροτήματα. Οι πηγές θορύβου που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αυτό είναι 
υποχρεωτικά οι υποδομές μεταφορών και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ1 της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη και άλλες πηγές θορύβου βάσει της νομοθεσίας τους.

Για όλες τις σχετικές πηγές θορύβου, η επιλογή μέτρων μείωσης του θορύβου του 
περιβάλλοντος καθώς και ο καθορισμός οριακών τιμών ή τιμών στόχων για τα επίπεδα θορύβου 
του περιβάλλοντος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ή των αρχών στις οποίες
αυτά έχουν αναθέσει την εφαρμογή της οδηγίας.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορεί επίσης να καλύπτεται από την οδηγία 96/61/ΕΚ εάν η 
δυναμικότητά της υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας. Σύμφωνα 
με την οδηγία ΟΠΕΡ, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εκδώσουν, για κάθε εγκατάσταση, μια 
ολοκληρωμένη άδεια, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος συνολικά, 
συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της ηχορρύπανσης. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται 
επίσης να «διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί τους όρους της άδειας στην 
εγκατάστασή του». Παρέχεται στα κράτη μέλη μεταβατική περίοδος έως την 30ή Οκτωβρίου 
2007 προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων με την οδηγία.

Η οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ2 και η οδηγία 1999/30/ΕΚ3 που ορίζει την ετήσια οριακή τιμή για 
τα ΑΣ10 στον αέρα του περιβάλλοντος, δεν επιβάλλουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον 
περιορισμό των εκπομπών ή την επιβολή λειτουργικών περιορισμών σε βιομηχανίες. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος, η 
αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους οφείλει να διασφαλίσει τον σεβασμό όλων των οριακών 
τιμών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε ολόκληρη την επικράτειά τους, και πλησίον 
βιομηχανικών πηγών, ιδίως δε στις αστικές περιοχές όπου ο πληθυσμός αντιμετωπίζει μεγάλο 
κίνδυνο έκθεσης. Τα ακριβή μέσα και μέτρα θα αποφασιστούν από τις ισπανικές αρχές.

Οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 που μετρήθηκαν στην περιοχή της Gijón υπερβαίνουν τις οριακές 
τιμές. Το γεγονός αυτό έχει ήδη οδηγήσει στη λήψη μέτρων τα οποία περιγράφονται στο 
σχέδιο ποιότητας του αέρα της Gijón. Ωστόσο δεν παρατηρείται ακόμη καμία βελτίωση στις 
τάσεις των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στην περιοχή. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία
99/30/ΕΚ, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην Gijón σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών 
τιμών ΑΣ10 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας το 2005 όταν τέθηκε σε ισχύ η οριακή 
τιμή. Οι υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα ΑΣ10 ήταν διαδεδομένες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της ΕΕ και η Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη να την ενημερώσουν για 
τα μέτρα που έχουν λάβει για τη βελτίωση της κατάστασης, προκειμένου να συμμορφωθούν
με τις απαιτήσεις των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα. Οι πληροφορίες που θα λάβει από 
τα κράτη μέλη θα δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει καλύτερα την 
έκταση του προβλήματος και τις απαιτούμενες ενέργειες, είτε οριζόντια, είτε σε σχέση με 

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26-40.
2 ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σελ. 55.
3 ΕΕ L 163 της 19.6.1999, σελ. 41.
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συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να συνδράμει προληπτικά τα 
κράτη μέλη στον καθορισμό μέτρων για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η σχετική εγκατάσταση πιθανώς 
καλύπτεται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου1 εφόσον η δυναμικότητά της υπερβαίνει 
ορισμένα όρια που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής. Επιπλέον, η 
εγκατάσταση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της απόφασης 2007/589/ΕΚ 
της Επιτροπής περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ.2 Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι εθνικές αρχές οφείλουν 
να συμφωνήσουν με τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης επί συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας παρακολούθησης και σχεδίου παρακολούθησης σε σχέση με τις εκπομπές CO2, 
συνεκτιμώντας τις αναλυτικές απαιτήσεις κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν ειδικά τον 
τομέα της χαλυβουργίας όπως περιγράφονται στο Παράρτημα VI της απόφασης
2007/589/ΕΚ. Έως τις 31 Μαρτίου 2008, οι εκθέσεις για τις εκπομπές CO2 πρέπει να 
ελεγχθούν και να επαληθευθούν από τρίτους ελεγκτές και στη συνέχεια να εγκριθούν από τις 
αρμόδιες αρχές.

Συμπεράσματα

Έχει διαπιστωθεί ότι σημειώνονται υπερβάσεις της οριακής τιμής για τα αιωρούμενα 
σωματίδια ΑΣ10 στην περιοχή της Gijón και η Ισπανία επί του παρόντος έχει νομικό καθήκον 
να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτύχει τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τη 
συγκέντρωση ΑΣ10 στον αέρα του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η επιλογή των μέτρων για τον 
περιορισμό του θορύβου και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του σχετικού κράτους μέλους.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009

Η Οδηγία 2002/49/ΕΚ περιέχει την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την εκτίμηση και 
διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον. Η Οδηγία δεν περιέχει τα κοινοτικά όρια για το 
θόρυβο αλλά αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν εάν θα 
ορίσουν οριακές τιμές για το θόρυβο και άλλα μέτρα για την μείωση του θορύβου. Σύμφωνα 
με την Οδηγία τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και 
προγράμματα δράσης για τη διαχείριση του περιβάλλοντος θορύβου.

Όσον αφορά την περιφέρεια της Gijón, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει 
χαρτογράφηση θορύβου για την περιοχή όπως απαιτείται από την Οδηγία 2002/49/ΕΚ3. Ως προς 
το θέμα αυτό και άλλα θέματα που αφορούν την χαρτογράφηση θορύβου, η έκθεση των 
ισπανικών αρχών για τους χάρτες θορύβου αξιολογείται παράλληλα με τις εκθέσεις από τα άλλα 
κράτη μέλη και η αξιολόγηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όταν θα ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση σε περίπτωση ελλείψεων όσον αφορά τη συμμόρφωση της Ισπανίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ μπορούν να κινηθούν διαδικασίες σύμφωνα με τη Συνθήκη.

                                               
1 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σελ. 32.
2 ΕΕ L 229 της 31.08.2007, σελ.1.
3 ΕΕ L 189 της 18.07.2002, σελ. 12-26.
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Η χαρτογράφηση του θορύβου και τα σχέδια δράσης που έχουν πραγματοποιηθεί και υποβληθεί 
στην Επιτροπή διατίθενται στο κοινό1 σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η εν λόγω εγκατάσταση διαθέτει άδεια σύμφωνα με την 
Οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΙΡΡC)2. Η 
Ισπανία έλαβε ωστόσο πρόσφατα, τελική γραπτή προειδοποίηση όσον αφορά την εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας. Δεν επέτυχε να δείξει σημαντική πρόοδο στη μείωση του ανώτατου αριθμού 
των υφισταμένων εγκαταστάσεων που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας.

Όσον αφορά την έκθεση στην υπερβολική ατμοσφαιρική ρύπανση στον τομέα, η Επιτροπή 
επισημαίνει, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες εκθέσεις των ισπανικών αρχών το Σεπτέμβριο 
του 2008 και την μεταγενέστερη αναθεώρησή της τον Απρίλιο του 2009, ότι οι συγκεντρώσεις 
ΑΣ10 εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές του 2007.

Ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ δε αυτών η Ισπανία, έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες για να 
επιτύχουν τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10 από το 2005 όταν 
άρχισαν να ισχύουν αυτές οι οριακές τιμές. Η νέα Οδηγία 2008/50/ΕΚ3 για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη προβλέπει για τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να κοινοποιούν εξαίρεση από την υποχρέωση να εφαρμόσουν αυτές τις οριακές 
τιμές έως τον Ιούνιο του 2011, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι.

Η Ισπανία υπέβαλε ορισμένες κοινοποιήσεις το 2008 και το 2009 αλλά οι κοινοποιήσεις δεν 
περιελάμβαναν όλες τις ζώνες με υπέρβαση των οριακών τιμών ΑΣ10, μεταξύ δε  αυτών και η 
περιφέρεια της Gijón. Κατά συνέπεια, στις 29 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε 
διαδικασία μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές που τίθενται στην Οδηγία 1999/30/ΕΚ4. Η 
απάντηση αναμένονταν για τον Απρίλιο του 2009 και θα αναλυθεί ενδελεχώς από την Επιτροπή. 
Εάν υποβληθεί κοινοποίηση για την Gijón, η Επιτροπή έχει εννέα μήνες για την παραλαβή της 
κοινοποίησης για να αξιολογήσει το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση. 
Η εκτίμηση της κοινοποίησης θα επιτρέψει επίσης στην Επιτροπή να ερευνήσει σε βάθος τη 
διαχείριση της ποιότητας του αέρα σε κάθε μια από τις κοινοποιηθείσες ζώνες.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος με βάση την ποινική νομοθεσία 
ρυθμίζεται από την Οδηγία 2008/99/ΕΚ5. Η Οδηγία, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί έως τις 26 
Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, απαιτεί από τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν κατάλογο 
σοβαρών περιβαλλοντικών παραβάσεων και να τις καταστήσουν αντικείμενο αποτρεπτικών, 
αναλογικών και αποτελεσματικών ποινικών κυρώσεων.

                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?1=/&vm=detailed&sb=Title
2 ΕΕ L 24 της 29.01.2008, σελ. 8.
3 ΕΕ L 152 της 11.06.2008, σελ. 1.
4 ΕΕ L 163 της 29.06.2009, σελ. 41.
5 Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με 
την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, ΕΕ L 328 της 06.12.2008, σελ. 28-37.
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Συμπεράσματα

Το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας συγκέντρωσης ΑΣ10 εξακολουθεί να υπερβαίνει την 
οριακή τιμή στην περιοχή της Gijón και η Ισπανία έχει τώρα νομική υποχρέωση να λάβει όλα τα 
εύλογα μέτρα για να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές ΑΣ10 για την ποιότητα 
του αέρα. Έχει επίσης εκδοθεί μια πρώτη επιστολή προειδοποίησης. Η Επιτροπή εξετάζει 
επιπλέον την ανάληψη δράσης για να εξασφαλίσει την έκδοση του σχεδίου δράσης για τον 
θόρυβο το οποίο απαιτείται από τον Ιανουάριο του 2009. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι 
η επιλογή των μέτρων περιορισμού του θορύβου και βελτίωσης της ποιότητας του αέρα 
παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του οικείου κράτους μέλους.


