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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 1545/2009, adresată de Heide Newson, de cetățenie germană, 
însoțită de 1 semnătură, privind problemele sale cu autoritățile elene de 
dezvoltare urbană

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care este proprietara unei case pe insula grecească Kythnos, subliniază faptul că s-
a instalat un sistem de încălzire centrală la o proprietate alăturată, care, fiind dotată cu horn, 
provoacă o poluare atmosferică foarte gravă. Ea susține că această situație încalcă dispozițiile 
Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și, întrucât autoritățile de dezvoltare urbană de 
pe insula Syros, care aparține de Kythnos, nu au soluționat plângerile petiționarei, ea solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Insula grecească Kythnos este amplasată în zona calității aerului EL0002. Pentru anul 2008, 
autoritățile elene au raportat că în zona EL0002, valorile limită zilnice și anuale pentru PM10
prevăzute în Directiva 2008/50/CE au fost depășite. 

Conform articolului 22 al directivei mai sus menționate, statele membre au posibilitatea de a 
solicita o prelungire a termenului limită în vederea îndeplinirii acestor valori limită PM10 până 
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în iunie 2011. La 2 iulie 20091, Comisia a respins o astfel de cerere din partea Greciei pe 
motiv că, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile elene, nu s-a ajuns la nicio evaluare 
referitoare la faptul că se va ajunge la conformitate până la termenul prelungit. În urma acestei 
respingeri, Comisia a inițiat, la 20 noiembrie 2009, o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar împotriva Greciei, pentru nerespectarea valorilor-limită PM10. În prezent, Comisia 
evaluează răspunsul primit din partea autorităților elene. Se va lua în considerare o decizie 
privind urmărirea în permanență a procedurilor de încălcare a dreptului comunitar pe baza 
răspunsului la scrisoarea de punere în întârziere și a ultimelor informații privind nivelurile
concentrațiilor de PM10 din zonele și aglomerațiile în discuție.

În ceea ce privește situația specifică la care s-a referit petiționarul, raportul oficial și 
informațiile care susțin prelungirea termenului limită solicitată de autoritățile elene nu 
facilitează o determinare mai adecvată a depășirii standardelor existente de calitate a aerului 
pe insula Kythnos. Selectarea măsurilor luate în vederea conformării cu standardele calității 
aerului în întreaga zonă EL002, inclusiv pe insulă, reprezintă competența autorităților 
naționale. De asemenea, acest lucru se aplică și autorizațiilor de construcție și, mai specific, 
reglementărilor de construcție inclusiv a coșurilor, care, din informațiile furnizate de 
petiționar, par să fie motivul principal al calității slabe a aerului din micromediul local. 

Concluzii

În ceea ce privește Directiva 2008/50/CE, Comisia nu intenționează să adopte măsuri 
ulterioare, întrucât calitatea aerului din zona EL002 face parte din procedura de încălcare 
orizontală menționată mai sus și întrucât alegerea măsurilor de gestionare a calității aerului 
reprezintă o problemă de competență națională. 
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