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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0900/2008, της Inge Russ-Aigner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης Schönfelderstrasse στο Kassel, σχετικά με 
σχέδια των δημοτικών αρχών του Kassel (Γερμανία) να οικοδομήσουν επί 
έκτασης που στο παρελθόν ανήκε στην εταιρεία Opel

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στο σχεδιαζόμενο κατασκευαστικό έργο επί έκτασης που στο 
παρελθόν ανήκε στην εταιρεία Opel στην οδό Schönfelderstrasse στο Kassel (D), 
επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω δρόμος είναι σημαντική οδική αρτηρία όπου ο θόρυβος και η 
ρύπανση (αιωρούμενα σωματίδια) ήδη βρίσκονται πάνω από τα ανώτατα όρια. Επισημαίνει 
δε ότι το σχεδιαζόμενο κατασκευαστικό έργο θα καταστήσει τον δρόμο στενότερο και θα 
αυξήσει την κυκλοφοριακή πυκνότητα, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα θορύβου και 
ρύπανσης. Δεδομένου ότι η προκαταρκτική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δημοτικών αρχών του Kassel αναφέρει ότι το έργο δεν αναμένεται να έχει σημαντικό 
δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον, οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να μην εκπονήσουν 
συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι ιδιοκτήτες των γειτνιαζόντων 
προστατευόμενων κτιρίων είναι της άποψης ότι το σχεδιαζόμενο κτήριο δεν θα ενσωματωθεί 
με το ιστορικό περιβάλλον. Εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής, η αναφέρουσα ζητεί την 
απόσυρση και αναθεώρηση του κατασκευαστικού έργου που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Θόρυβος
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Η εφαρμοστέα κοινοτική νομοθετική πράξη σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
του περιβαλλοντικού θορύβου είναι η οδηγία 2002/49/ΕΚ1. 

Η εν λόγω οδηγία δεν ορίζει οριακές τιμές για τον θόρυβο, παρά αφήνει αυτή την επιλογή 
ορίων και μέτρων στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Σύμφωνα με την οδηγία, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει ωστόσο να εκπονήσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και 
σχέδια δράσης, με στόχο να διασφαλιστεί η διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου για 
πολεοδομικά συγκροτήματα και ορισμένες άλλες ειδικά προσδιορισμένες περιοχές. Το 
πολεοδομικό συγκρότημα του Kassel, με λιγότερους από 250.000 κατοίκους (~ 194.000 
κάτοικοι) δεν εμπίπτει συνεπώς στο πεδίο εφαρμογής αυτών των υποχρεώσεων μέχρι το 
2012. 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία των αναφερόντων σχετικά με τη μη διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα υποδομής αστικής ανάπτυξης 
συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο Παράρτημα II της αποκαλούμενης 
οδηγίας ΕΠΕ (οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ).
Για τέτοια έργα, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν, είτε μέσω κατά περίπτωση εξέτασης 
είτε με βάση κατώτατα όρια ή κριτήρια, κατά πόσο ένα έργο πρέπει να υποβληθεί σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξαιτίας των πιθανών σημαντικών επιπτώσεών του 
στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που διατυπώνονται στο 
Παράρτημα III της οδηγίας, ή όχι.

Στην παρούσα περίπτωση, το κράτος μέλος (οι αρμόδιες αρχές του Kassel, Έσση, Γερμανία) 
αποφάσισαν κατόπιν προκαταρκτικής εκτίμησης ότι το έργο δεν είναι πιθανό να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, το έργο δεν χρειάστηκε να υποβληθεί 
σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η Επιτροπή δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να προσδιορίσει τυχόν 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει σε αυτήν την περίπτωση, καθώς οι 
ανησυχίες που εξέφρασε η αναφέρουσα ομάδα δράσης αναφέρονται σε διοικητικές πράξεις 
και διαδικασίες, που καλύπτονται μόνο από τη νομοθεσία των κρατών μελών - σε αυτήν την 
περίπτωση της Γερμανίας και των ομόσπονδων κρατιδίων της («Länder»). Παρόλα αυτά, θα 
μπορούσε να συσταθεί στους αναφέροντες να κάνουν χρήση των ενδίκων μέσων που 
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Ποιότητα του αέρα

Η πόλη του Kassel βρίσκεται στη ζώνη ποιότητας αέρα DEZFXX002A - Ballungsraum II 
(Kassel). Τα επίσημα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή από την αρμόδια γερμανική 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12
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αρχή δείχνουν ότι σε ολόκληρη την εν λόγω ζώνη το 2006 και το 2007 οι συγκεντρώσεις 
σωματιδίων ΑΣ10 ήταν κάτω από τις οριακές τιμές (ετήσιες και ημερήσιες) που ορίζονται από 
την οδηγία 1999/30/ΕΚ2 και από τη νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
(2008/50/ΕΚ)3. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει συνεπώς κάποιες περιπτώσεις υπέρβασης που να 
ισχύουν επί του παρόντος στην εν λόγω ζώνη.

Σε μια τέτοια περίπτωση η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διατηρήσουν τα επίπεδα των ρύπων κάτω από τις οριακές τιμές και να 
επιδιώκουν τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που 
είναι συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη.

Αναφορικά με το διοξείδιο του αζώτου (NO2), που είναι άλλος ένας ρύπος που σχετίζεται με 
τις εκπομπές καυσαερίων από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, οι οριακές τιμές που ορίζονται 
από την οδηγία 1999/30/ΕΚ και την οδηγία 2008/50/ΕΚ θα τεθούν σε ισχύ το 2010. Στη ζώνη 
του Kassel οι συγκεντρώσεις αυτού του ρύπου είναι, από το 2006, κάτω από την ετήσια 
οριακή τιμή συν το περιθώριο ανοχής. Αυτή η κατάσταση δεν συνιστά επί του παρόντος 
παραβίαση των οδηγιών, απλώς και μόνο δημιουργεί την υποχρέωση να εκπονηθεί και να 
εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης για την ποιότητα του αέρα, που να διασφαλίζει ότι μέχρι την 
προθεσμία του 2010 θα επιτευχθούν οι οριακές τιμές. Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την 
ανάγκη και την ύπαρξη σχεδίων για την ποιότητα του αέρα για όλες τις θιγόμενες ζώνες και 
θα παρακολουθήσει την πρόοδο των γερμανικών αρχών ως προς το κατά πόσο έχει 
υιοθετηθεί κάποιο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην εν λόγω ζώνη.

Στο ζήτημα του αντικτύπου του νέου κατασκευαστικού έργου επί της οδού Schönfelder, 
αποτελεί ευθύνη ενός κράτους μέλους να εκτιμήσει κατά πόσο η επιπρόσθετη ατμοσφαιρική 
ρύπανση οφειλόμενη σε μια νέα υποδομή είναι πιθανό να προκαλέσει επιδείνωση της 
ποιότητας του αέρα, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτή 
η επιδείνωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των στοιχείων και βάσει των πληροφοριών που 
γνωστοποιήθηκαν από τους αναφέροντες, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί πιθανή 
παραβίαση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που η αναφέρουσα παράσχει 
περισσότερες πληροφορίες, που να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκτιμήσει τα 
προαναφερθέντα έργα σε σχέση με τις προαναφερθείσες οδηγίες, η Επιτροπή θα μπορούσε να 
ερευνήσει εκ νέου το εν λόγω ζήτημα.

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

Από την προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, οι αναφέροντες έχουν εγείρει επιπλέον 
θέματα και ερωτήματα, ειδικότερα σχετικά με το ζήτημα των εκτιμήσεων του θορύβου και 
των επιπτώσεων. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής είναι οι εξής: 
                                               
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41
3 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1
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Θόρυβος

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ4 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου, τα κράτη μέλη εκπόνησαν χάρτες θορύβου το 2012 για 
πολεοδομικά συγκροτήματα με περισσότερους από 100 000 κατοίκους. Εφόσον το 
πολεοδομικό συγκρότημα του Kassel έχει περισσότερους από 100 000 κατοίκους
(~ 194 000), θα εμπίπτει προφανώς στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οι χάρτες θορύβου θα 
πρέπει να περιγράφουν την κατάσταση όσον αφορά την ηχορύπανση.

Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι από το 2012 δεν θα επιτρέπεται να κατασκευαστούν 
περισσότερα κτίρια. Εφόσον η οδηγία δεν προβλέπει οριακές τιμές για τον θόρυβο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν 
για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης. 

Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη μόνο να καταρτίζουν χάρτες και να υποβάλουν εγκαίρως 
εκθέσεις στην Επιτροπή. 

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις της Επιτροπής παραμένουν κατά βάση έγκυρες. Τα έργα 
αστικής ανάπτυξης που περιγράφονται από τους αναφέροντες εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ 
της οδηγίας ΕΠΕ5 και υπόκεινται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μόνο εάν 
αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές, είτε βάσει κατά περίπτωση εξέτασης είτε/και 
εφαρμόζοντας κατώτατα όρια ή κριτήρια που προβλέπονται στην αντίστοιχη εθνική 
νομοθεσία σε συμμόρφωση με την οδηγία ΕΠΕ. 

Η διαίρεση ενός έργου σε μικρότερα μέρη με σκοπό καθένα από αυτά ξεχωριστά να μην 
υπερβαίνει τα όρια ελέγχου ή τα κριτήρια, και ως εκ τούτου να εξαιρείται από την υποχρέωση 
υποβολής σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν συνάδει με την 
αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και της οδηγίας ΕΠΕ.

Εάν οι αναφέροντες πιστεύουν ότι οι διοικητικές πράξεις και διαδικασίες, όπως η διαίρεση 
του αρχικού τομέα κατασκευής σε μικρότερες οικοδομήσιμες εκτάσεις, επηρέασαν την 
απόφαση για τη μη διεξαγωγή εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει, ως 
προτεραιότητα, να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες και τις διαδικασίες που προβλέπονται 
βάσει του γερμανικού δικαίου, προκειμένου να προσφύγουν κατά των εν λόγω αποφάσεων. 

Ποιότητα του αέρα

Η Επιτροπή εμμένει στις προηγούμενες παρατηρήσεις της. Τα τελευταία επικυρωμένα και 
επίσημα δεδομένα για το 2008 από τις γερμανικές αρχές δείχνουν ότι, στο Kassel, τα επίπεδα 
συγκέντρωσης PM10 προσέγγιζαν αλλά δεν υπερέβαιναν τις οριακές τιμές, και ενδεχομένως 
να μην τις υπερβούν ούτε το 2009. Η συγκέντρωση, ωστόσο, διοξειδίου του αζώτου (NO2) 
δεν θα επιτρέψει κατά πάσα πιθανότητα τη συμμόρφωση όσον αφορά την εν λόγω ρυπογόνο 

                                               
4 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-26
5 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48
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ουσία το 2010. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν την κατάσταση αυτή όταν παρουσιαστούν 
επιπρόσθετες πηγές, εξαρτάται όμως από αυτές να αποφασίσουν για τον χωροταξικό 
σχεδιασμό και τις ενέργειες μείωσης που ενδείκνυνται περισσότερο για να διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα στην περιοχή. Η Επιτροπή θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων επιβολής, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές του διοξειδίου του αζώτου (NO2), εάν επιβεβαιωθούν οι τρέχουσες προβλέψεις 
από τα επικυρωμένα στοιχεία των εκτιμήσεων του 2010. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας.


