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Θέμα: Αναφορά 1668/2008, του Rudolf Brockmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ισπανία από υπαίθριες φωτιές για 
γεωργικούς σκοπούς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων συχνά διαμένει για μακρά χρονικά διαστήματα στην Ισπανία. Ισχυρίζεται ότι 
την άνοιξη και το φθινόπωρο οι αγρότες καίνε όχι μόνο οργανικά απόβλητα, αλλά και 
αντικείμενα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και πλαστικές ύλες, απελευθερώνοντας 
επικίνδυνες και καρκινογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η καύση 
αυτών των ουσιών σε υπαίθριες φωτιές απαγορεύεται στη Γερμανία. Αναρωτιέται αν μπορεί 
να τεθεί τέρμα σε αυτή τη συνεχιζόμενη πρακτική στην Ισπανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η ΕΕ δεν διαθέτει ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υπαίθριες φωτιές. Το ζήτημα αυτό εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, τα οποία συχνά αναθέτουν αυτή την αρμοδιότητα 
στις περιφέρειες ή τους δήμους τους. Υπάρχει τουλάχιστον κάποιο είδος ρύθμισης σε όλα τα 
κράτη μέλη· ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές ποικίλλουν σημαντικά ως προς τους ειδικούς 
περιορισμούς, τη χρονική περίοδο εφαρμογής τους και την περιοχή. Υπάρχει επίσης η πτυχή 
της επιβολής, η οποία παρουσιάζει δυσκολίες· εκτιμάται ότι στα περισσότερα κράτη μέλη 
(περιλαμβανομένης της Γερμανίας) ορισμένα άτομα δεν σέβονται αυτές τις ρυθμίσεις και, 
κατά καιρούς, καίνε υλικά, όπως πλαστικά απορρίμματα, η καύση των οποίων απαγορεύεται 
ρητώς.
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Η κοινοτική νομοθεσία καθορίζει προδιαγραφές ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα και οριακές τιμές για δώδεκα ρύπους οι οποίες πρέπει να τηρούνται στο σύνολο της 
επικράτειας των κρατών μελών. Τη μεγαλύτερη συνάφεια με το υπό εξέταση θέμα έχει η 
οριακή τιμή, σε ημερήσια βάση, για τα σωματίδια PM10 την οποία προβλέπει η οδηγία 
1999/30/ΕΚ1, και η οποία έχει διατηρηθεί στη νέα οδηγία 2008/50/ΕΚ2 για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τη διενέργεια αξιολόγησης της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα στο σύνολο της επικράτειάς τους και τη διαβίβαση των πληροφοριών 
σχετικά με τα επίπεδα συγκεντρώσεων στην Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση 
μεταξύ των οριακών τιμών για τα σωματίδια οι οποίες ισχύουν βάσει των οδηγιών. Για τον 
σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται η μέθοδος της υποβολής εκθέσεων βάσει της απόφασης 
2004/461/ΕΚ3 της Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτών των εκθέσεων είναι 
διαθέσιμο στον ιστότοπο της Επιτροπής4.

Επιπλέον, οι αρχές σε εθνικό επίπεδο είναι υπεύθυνες για την παροχή ενημερωμένων 
στοιχείων στο κοινό σχετικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης συγκεκριμένων ρύπων που 
υπόκεινται σε ρύθμιση. Ο οικείος ιστότοπος για την περιφέρεια της Βαλένθιας, στην οποία 
διαμένει συχνά ο αναφέρων, είναι: 

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

Στον ίδιο ιστότοπο μπορεί να αναζητηθεί η συναφής νομοθεσία, περιλαμβανομένων των 
ρυθμίσεων που ισχύουν σε τοπικό επίπεδο.

Η περιοχή Pilar de la Horadada υπάγεται στη ζώνη ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 
ES1013 «Segura-Vinalopó (área costera)» για την οποία οι ισπανικές αρχές είχαν δηλώσει 
υπέρβαση της ημερήσιας οριακής τιμής συγκέντρωσης σωματιδίων PM10 στην τελευταία 
επίσημη έκθεση για το 2007. Ο βαθμός στον οποίο οι υπαίθριες φωτιές επιβαρύνουν 
ενδεχομένως αυτή την κατάσταση δεν είναι γνωστός. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ισπανίας για υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια PM10 τον 
Ιανουάριο του 2009. Ενώ για ορισμένες άλλες ζώνες η Ισπανία έχει υποβάλει αίτηση να της 
χορηγηθεί η παράταση που προβλέπεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, η 
προαναφερθείσα ζώνη δεν περιλαμβανόταν στην αίτησή της.

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων και των πληροφοριών τις οποίες διαβίβασε ο 
αναφέρων, δεν προκύπτει εμφανής παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Η ρύθμιση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας της υπαίθριας καύσης αντικειμένων, για την οποία κάνει 
λόγο ο αναφέρων, υπάγεται στις εθνικές αρμοδιότητες. Όσον αφορά την υπέρβαση των 
οριακών τιμών για τα σωματίδια PM10 στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας του 

                                               
1 ΕΕ L 163 της 29.6.1999.
2 ΕΕ L 152 της 11.6.2008.
3 ΕΕ L 156 της 30 4 2004.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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ατμοσφαιρικού αέρα σε αυτή την περιοχή, η Επιτροπή είναι ήδη ενήμερη για το θέμα και έχει 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας από τον Ιανουάριο του 2009. Η 
Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος την απάντηση των ισπανικών αρχών. Η Επιτροπή 
συνεχίζει επίσης να παρακολουθεί τα αναφερόμενα επίπεδα συγκεντρώσεων στην περιοχή 
και θα αντιδράσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο εάν σημειωθεί υπέρβαση και άλλων οριακών 
τιμών που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως για παράδειγμα των τιμών του διοξειδίου 
του αζώτου (ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ το 2010). Οι πολίτες έχουν άλλωστε, σε ατομικό 
επίπεδο, το δικαίωμα να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για να ζητήσουν την τήρηση 
των κοινοτικών οριακών τιμών και την εκπόνηση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων σχεδίων 
δράσης σε περίπτωση που παρουσιαστεί κίνδυνος υπέρβασης των ισχυουσών οριακών τιμών 
στην περιοχή τους.


