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Tema: Peticija Nr. 1545/2009 dėl peticijos pateikėjos problemų su Graikijos miesto 
planavimo institucijomis, kurią pateikė Vokietijos pilietė Heide Newson, su 1 
parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri turi namą Graikijoje, Kitno saloje, skundžiasi, kad greta esančiame 
ūkyje įrengta centrinė šildymo sistema labai teršia orą per kaminą.  Ji tvirtina, kad taip 
pažeidžiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės 
ir švaresnio oro Europoje, ir atsižvelgdama į tai, kad Siro salos, kuriai priklauso Kitno sala, 
miesto planavimo valdžios institucijos neatsižvelgė į jos skundus, ji prašo, kad Europos 
Parlamentas imtųsi veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 29 d. Komisijos buvo paprašyta pateikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Graikijos Kitno sala yra oro kokybės zonoje EL0002. Graikijos valdžios institucijos 2008 m. 
pranešė, kad Direktyvoje 2008/50/EB nurodytos dienos ir metinės ribinės KD10 vertės 
EL0002 zonoje viršytos. 

Remiantis minėtos direktyvos 22 straipsniu, valstybės narės gali prašyti leidimo nevykdyti 
įsipareigojimo taikyti ribines KD10 vertes iki 2011 m. birželio mėn. 2009 m. liepos 2 d.1
Komisija atsisakė patenkinti Graikijos prašymą pratęsti terminą, remdamasi tuo, kad iš 
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Graikijos valdžios institucijų pateiktos informacijos negalima įvertinti, ar pratęsus terminą jo 
pabaigoje leistinos ribos bus pasiektos. Atmetusi šį prašymą, 2009 m. lapkričio 20 d. 
Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Graikiją dėl KD10 ribinių verčių 
viršijimo. Šiuo metu Komisija vertina iš Graikijos valdžios institucijų gautą atsakymą. 
Sprendimas, ar tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, bus priimtas remiantis atsakymu į 
oficialų pranešimą ir naujausia informacija apie KD10 koncentraciją susijusiose zonose ir 
aglomeracijose.

Dėl konkrečios peticijos pateikėjos nurodytos padėties iš oficialaus pranešimo ir informacijos, 
kuria pagrindžiamas Graikijos valdžios institucijų pateiktą termino pratęsimo prašymas, 
negalima tiksliau nustatyti, ar viršyti oro kokybės standartai Kitno saloje. Priemonių, kurių 
imamasi siekiant laikytis oro kokybės standartų EL0002 zonoje, įskaitant šią salą, 
pasirinkimas priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai. Tai taip pat taikytina 
statybos leidimams ir konkrečiai statybos nuostatams, įskaitant kaminus, kurie, remiantis 
peticijos pateikėjos pateikta informacija, atrodo esantys pagrindinė vietos mikroaplinkos 
prastos oro kokybės priežastis. 

Išvados

Komisija neketina imtis tolesnių veiksmų dėl Direktyvos 2008/50/EB, nes oro kokybės zonos 
EL0002 atvejis yra mintos horizontalios pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalis, taip pat 
todėl, kad oro kokybės kontrolės priemonių pasirinkimas priklauso nacionalinei 
kompetencijai.“


