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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1545/2009, ingediend door Heide Newson (Duitse nationaliteit), 
gesteund door één medeondertekenaar, over haar problemen met de Griekse 
stedenbouwkundige autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die een woning bezit op het Griekse eiland Kithnos, klaagt dat er in een 
aangrenzend perceel een centrale verwarming is geïnstalleerd, die via de schoorsteen ernstige 
luchtverontreiniging veroorzaakt. Volgens indienster is deze situatie in strijd met de 
bepalingen in Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa. Zij heeft vergeefs geklaagd bij de stedenbouwkundige autoriteiten op het eiland 
Syros, waaronder Kithnos valt, en verzoekt derhalve het Europees Parlement om de zaak op te 
nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Het Griekse eiland Kithnos is gelegen in de luchtkwaliteitszone EL0002. Voor het jaar 2008 
meldden de Griekse autoriteiten dat in zone EL0002 de dagelijkse en jaarlijkse grenswaarden 
voor PM10 als vastgelegd in Richtlijn 2008/50/EG zijn overschreden. 

Volgens artikel 22 van de hierboven genoemde richtlijn kunnen lidstaten verzoeken het
uiterste tijdstip om te voldoen aan de PM10-grenswaarden tot juni 2011 uit te stellen. Op
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2 juli 20091 verwierp de Commissie een dergelijk verzoek om uitstel van Griekenland, 
aangezien op basis van de door de Griekse autoriteiten verstrekte informatie niet kon worden 
beoordeeld of het uitgestelde uiterste tijdstip zou worden nageleefd. Naar aanleiding van deze 
verwerping startte de Commissie op 20 november 2009 een inbreukprocedure tegen 
Griekenland wegens het niet voldoen aan de grenswaarden voor PM10. De Commissie buigt 
zich momenteel over het antwoord van de Griekse autoriteiten. Een besluit over de 
voortzetting van de inbreukprocedure zal worden genomen al naar gelang het antwoord op de 
aanmaningsbrief en de meest recente informatie over PM10-concentratieniveaus in de 
betreffende zones en agglomeraties.

Wat de specifieke situatie waarnaar indienster verwijst betreft, kan aan de hand van het 
officiële rapport en de ondersteunende informatie bij het verzoek om uitstel door de Griekse 
autoriteiten niet nauwkeuriger worden bepaald in hoeverre bestaande luchtkwaliteitsnormen 
op het eiland Kithnos worden overschreden. De maatregelen die zijn genomen om in de hele 
zone EL0002, waaronder op het eiland, aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten. Dit geldt ook voor bouwvergunningen 
en meer in het bijzonder de bouwvoorschriften voor onder meer schoorstenen die, afgaand op
de door indienster verstrekte informatie, de voornaamste oorzaak lijken te zijn voor de slechte 
luchtkwaliteit in de lokale micro-omgeving. 

Conclusies

Ten aanzien van Richtlijn 2008/50/EG is de Commissie niet voornemens verdere actie te 
nemen, aangezien luchtkwaliteitszone EL0002 onder de hierboven genoemde horizontale 
inbreukprocedure valt en omdat de maatregelen in het kader luchtkwaliteitsbeheer een 
nationale bevoegdheid vormen.
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