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Tárgy: Heide Newson német állampolgár által benyújtott 1545/2009. számú, 1 
aláírást tartalmazó petíció a görög városfejlesztési hatóságokkal adódó 
problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy ház tulajdonosa a görög Kithnos szigetén, kifogásolja, hogy a 
szomszédos ingatlanon központi fűtést alakítottak ki, és a berendezés kéménye jelentős 
légszennyezést okozhat. A petíció benyújtója szerint ez a körülmény ellentétes a környezeti 
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek, és mivel Syros szigetén, 
ahová Kithnos tartozik, a városfejlesztési hatóságokhoz benyújtott beadványaiban foglalt 
panaszokat a hatóságok nem kísérték figyelemmel, ügyében az Európai Parlament 
intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Kíthnosz görög sziget az EL0002 levegőminőségi övezetben található. A görög hatóságok a 
2008-as évre vonatkozóan arról számoltak be, hogy az EL0002 övezetben túllépték a 
2008/50/EK irányelvben a PM10 tekintetében megállapított napi és éves határértéket. 

A fent említett irányelv 22. cikke szerint a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy kérjék a 
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PM10 határértékeknek való megfelelés határidejének 2011. júniusig történő 
meghosszabbítását. A Bizottság 2009. július 2-án1 elutasította Görögország határidő-
meghosszabbítás iránti kérelmét, azon az alapon, hogy a görög hatóságok által nyújtott 
tájékoztatás alapján nem lehetett megállapítani, hogy a megfelelést a meghosszabbított 
határidőig el fogják-e érni. Az elutasítást követően a Bizottság 2009. november 20-án 
jogsértési eljárást indított Görögország ellen a PM10 határértékeknek való megfelelés hiánya 
miatt. A Bizottság jelenleg vizsgálja a görög hatóságok válaszát. A jogsértési eljárás 
folytatására vonatkozó határozatot a hivatalos felszólító levélre adott válasz, valamint az 
érintett övezetek és agglomerációk PM10 koncentrációs szintjeire vonatkozó legújabb 
információk alapján fogják mérlegelni.

Ami a petíció benyújtója által említett konkrét helyzetet illeti, a hivatalos jelentés és a görög 
hatóságok határidő-meghosszabbítási kérelmét alátámasztó információk nem teszik lehetővé a 
fennálló levegőminőségi szabványok túllépésének pontosabb meghatározását Kíthnosz 
szigetén. Az EL0002 övezet egészében – így a szigeten is – a levegőminőségi szabványoknak
való megfelelés érdekében hozott intézkedések megválasztása a nemzeti hatóságok 
hatáskörébe tartozik. Ez vonatkozik az építési engedélyekre és konkrétabban az építési 
szabályzatra is, beleértve a kéményeket, amelyek – mint a petíció benyújtója által adott
tájékoztatásból kitűnik – a helyi mikrokörnyezet rossz levegőminőségének fő okát képezik. 

Következtetések

A 2008/50/EK irányelvet illetően a Bizottság nem szándékozik további intézkedést hozni, 
mivel az EL0002 levegőminőségi övezet a fent említett horizontális jogsértési eljárás része, és 
mivel a levegőminőség kezelését célzó intézkedések megválasztása nemzeti hatáskörbe 
tartozó ügy.
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