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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1545/2009, της Heide Newson, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
με τις ελληνικές πολεοδομικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια κατοικίας στο ελληνικό νησί Κύθνος, καταγγέλλει 
ότι κεντρικό σύστημα θέρμανσης που τοποθετήθηκε σε παρακείμενο ακίνητο προκαλεί 
σοβαρή ρύπανση της ατμόσφαιρας μέσω της καμινάδας του. Υποστηρίζει ότι αυτό 
παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 
και, καθώς οι πολεοδομικές αρχές της Σύρου, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η 
Κύθνος, δεν έχουν ανταποκριθεί στις καταγγελίες της, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Το ελληνικό νησί της Κύθνου βρίσκεται στη ζώνη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα EL0002.
Για το έτος 2008 οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι στη ζώνη EL0002 σημειώνεται υπέρβαση 
των ημερήσιων και ετήσιων οριακών τιμών για τα ΑΣ10 όπως έχουν οριστεί στην οδηγία 
2008/50/EΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της προαναφερθείσας οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα 
να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας προκειμένου να επιτύχουν τις οριακές τιμές ΑΣ10 έως 
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τον Ιούνιο του 2011. Στις 2 Ιουλίου 20091 η Επιτροπή απέρριψε ένα τέτοιο αίτημα της 
Ελλάδας για παράταση της προθεσμίας με την αιτιολογία ότι, βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί εάν θα ήταν δυνατό 
να επιτευχθεί συμμόρφωση έως τη νέα προθεσμία. Μετά από αυτήν την απόρριψη, η 
Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας στις 20 Νοεμβρίου 2009 για τη 
μη επίτευξη των οριακών τιμών των ΑΣ10. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την 
απάντηση των ελληνικών αρχών. Η απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας επί 
παραβάσει θα εξεταστεί βάσει της απάντησης στην προειδοποιητική επιστολή και των 
τελευταίων πληροφοριών όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης ΑΣ10 στις σχετικές ζώνες 
και πολεοδομικά συγκροτήματα.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατάσταση την οποία θίγει η αναφέρουσα, η επίσημη έκθεση 
και οι πληροφορίες που στηρίζουν το αίτημα των ελληνικών αρχών για παράταση της 
προθεσμίας δεν επιτρέπουν τον ακριβέστερο καθορισμό της υπέρβασης των υφιστάμενων 
προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στο νησί της Κύθνου. Η επιλογή των μέτρων 
που λαμβάνονται για τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 
σε όλη τη ζώνη EL0002, συμπεριλαμβανομένου του νησιού, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών. Αυτό ισχύει και για τις οικοδομικές άδειες και ιδιαίτερα για τους 
οικοδομικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των καμινάδων, οι οποίες, βάσει των 
πληροφοριών που παρέχονται από την αναφέρουσα, φαίνεται πως αποτελούν τη βασική αιτία 
της κακής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στο τοπικό μικροπεριβάλλον.

Συμπεράσματα

Όσον αφορά την οδηγία 2008/50/EΚ, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω 
δράση, δεδομένου ότι η ζώνη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα EL0002 αποτελεί μέρος της 
προαναφερθείσας οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει και δεδομένου ότι η επιλογή των 
μέτρων διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εμπίπτει στην εθνική 
αρμοδιότητα.
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