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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1545/2009 af Heide Newson, tysk statsborger, og 1 medunderskriver, 
om hendes problemer med de græske byplanlægningsmyndigheder

1. Sammendrag

Andrageren, der ejer et hus på den græske ø Kithnos, påklager, at der er blevet installeret et 
centralvarmeanlæg i en tilstødende ejendom, som via den dermed forbundne skorsten giver 
anledning til en meget alvorlig luftforurening. Hun hævder, at dette forhold er i modstrid med 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og 
renere luft i Europa, og da hendes henvendelser til byplanlægningsmyndighederne på øen 
Syros, som Kithnos henhører under, ikke har fulgt op på andragerens klager, anmoder hun 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Den græske ø Kithnos ligger i luftkvalitetszone EL0002. Græske myndigheder oplyser, at de
daglige og årlige grænseværdier for PM10 som fastsat i direktiv 2008/50/EF blev overskredet i 
zone EL0002 i 2008.

I henhold til artikel 22 i ovennævnte direktiv har medlemsstater mulighed for at anmode om 
udsættelse af den frist, inden for hvilken grænseværdierne for PM10 skal overholdes, indtil 
juni 2011. Den 2. juli 2009 afslog Kommissionen en sådan anmodning om udsættelse fra 
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Grækenland, fordi det ikke var muligt at udarbejde en vurdering af, om grænseværdierne ville 
kunne overholdes inden udløbet af den forlængede frist, på grundlag af de oplysninger, de 
græske myndigheder havde givet. Kommissionen iværksatte som følge af dette afslag den 20. 
november 2009 en overtrædelsesprocedure mod Grækenland på grund af den manglende 
overholdelse af grænseværdierne for PM10. Kommissionen vurderer i øjeblikket de græske 
myndigheders svar. En beslutning om den fortsatte overtrædelsesprocedure vil blive behandlet 
på baggrund af svaret på åbningsskrivelsen og de seneste oplysninger om PM10-niveauerne i 
de berørte zoner og byområder.

I henhold til den specifikke situation, som andrageren har fremlagt, muliggør den officielle 
rapport og oplysningerne til støtte for udvidelsen af tidsfristen som anmodet af de græske 
myndigheder ikke en mere præcis fastlæggelse af overskridelsen af de eksisterende 
luftkvalitetsstandarder på øen Kithnos, som udgør en nødvendighed. Udvælgelsen af 
foranstaltninger, der er truffet for at overholde luftkvalitetsstandarderne i hele zonen EL0002, 
herunder på øen, henhører under de nationale myndigheders kompetenceområde. Dette gælder 
ligeledes for byggetilladelser og mere specifikt byggebestemmelserne, herunder skorstene, 
som ud fra andragerens oplysninger synes at være hovedårsagen til den dårlige luftkvalitet i 
det lokale mikromiljø. 

Konklusioner

Kommissionen agter i henhold til direktiv 2008/50/EF ikke at træffe yderligere 
foranstaltninger, da luftkvalitetszonen EL0002 indgår i den horisontale 
overtrædelsesprocedure som omtalt ovenfor, og fordi udvælgelsen af foranstaltninger for 
luftkvalitetsstyring henhører under det nationale kompetenceområde."


