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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1860/2008, του Ken Gregory και της Susan Newbold, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των κατοίκων της οδού Branton Hill Lane, Aldridge 
(Walsal, Ηνωμένο Βασίλειο), σχετικά με την πυκνή κυκλοφορία βαρέων 
οχημάτων στην οδό Branton Hill Lane

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες είναι της άποψης ότι η πυκνή κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων στην 
οδό Branton Hill Lane, έναν στενό δρόμο, ακατάλληλο για τον σκοπό αυτόν, συνιστά 
παραβίαση των προτύπων της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και των κανόνων σχετικά με τα ανώτατα όρια θορύβου. Οι 
αναφέροντες επισημαίνουν ότι η εν λόγω οδός χρησιμοποιείται από 200 και πλέον φορτηγά 
οχήματα ημερησίως, κάτι που οδηγεί σε ρύπανση και υψηλά επίπεδα θορύβου, και 
εκφράζουν ανησυχία για τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού πληθυσμού. 
Ζητούν, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ηχορρύπανση

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ1 περιέχει κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, η λήψη των 
                                               
1 ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12-25.
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αποφάσεων σχετικά με τις οριακές τιμές του θορύβου και τα λοιπά μέτρα για τη μείωσή του 
επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Σύμφωνα με την ίδια οδηγία, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να καταστρώσουν στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια 
δράσης με στόχο τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Οι στρατηγικοί χάρτες 
θορύβου έπρεπε να καταρτιστούν πριν από τις 30 Ιουνίου 2007, ενώ τα αντίστοιχα σχέδια 
δράσης έπρεπε να εγκριθούν πριν από τις 18 Ιουλίου 2008, κατόπιν διαβούλευσης και 
συμμετοχής του κοινού.

Η αξιολόγηση τόσο της έκθεσης των βρετανικών αρχών σχετικά με τους χάρτες θορύβου όσο 
και των εκθέσεων των άλλων κρατών μελών είναι υπό εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμα. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αυτή, είναι δυνατό να κινηθούν, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη, διαδικασίες για τυχόν προβληματική συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Οι χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης που έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί στην Επιτροπή 
καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό1, δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, δεν κατέστη δυνατόν να καθοριστεί επακριβώς 
εάν η εν λόγω οδός υπάγεται πράγματι στον οικισμό «West Midlands Urban Area» ή στην 
ζώνη ποιότητας του αέρα «West Midlands» διότι βρίσκεται στη συνοριακή ζώνη. Σύμφωνα 
με τις επίσημες πληροφορίες που προσκόμισαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οικισμός 
«West Midlands Urban Area» υπερβαίνει την ημερήσια οριακή τιμή των σωματιδίων ΑΣ10, 
όπως ορίζεται από την οδηγία 1999/30/ΕΚ2 και επαναλαμβάνεται στη νέα 
οδηγία 2008/50/ΕΚ3 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη. Σύμφωνα με την πιο αναλυτική χωροταξική ανάλυση των υπερβάσεων, η οποία 
διενεργήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο για την υποβολή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με 
την εφαρμογή του άρθρου 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ4, εκτιμάται ότι δεν καταγράφονται 
υπερβάσεις στην εν λόγω περιοχή της οδού Branton Hill Lane. Στη ζώνη ποιότητας του αέρα 
«West Mindlands» δεν αναφέρονται υπερβάσεις των τιμών σωματιδίων ΑΣ10. Και στις δύο 
ζώνες, ωστόσο, καταγράφονται πολύ υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου (NO2), οι 
οποίες καθιστούν μάλλον αδύνατη τη συμμόρφωση προς την ετήσια οριακή τιμή NO2 για το 
2010. Ως εκ τούτου, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν να εφαρμόζουν σειρά 
μέτρων με σκοπό τη μείωση των συγκεντρώσεων σωματιδίων ΑΣ10 και ΝΟ2 και στις δύο 
ζώνες. Επί του παρόντος, η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα των μέτρων αυτών στον 
οικισμό «West Midlands Urban Area», στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την παράταση των 
προθεσμιών βάσει του άρθρου 22. Εστάλη τον Ιανουάριο του 2009 προειδοποιητική επιστολή 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για την υπέρβαση των οριακών τιμών των ΑΣ10. Το ενδεχόμενο 
λήψης περαιτέρω μέτρων εφαρμογής θα εξεταστεί μετά την περάτωση της αξιολόγησης από 
την Επιτροπή.
                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ · http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999.
3 ΕΕ L 152 της 11.6.2008.
4 Πληροφορίες σχετικά με την παράταση των προθεσμιών και με τη σχετική κοινοποίηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις κατά της εφαρμογής του άρθρου 22 στον οικισμό «West 
Midlands Urban Area», θα παραχωρηθεί στην εν λόγω περιοχή παράταση της προθεσμίας 
έως τον Ιούνιο του 2011 προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις οριακές τιμές των 
σωματιδίων ΑΣ10. Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου υποχρεούνται να 
διασφαλίσουν ότι τα ποσοστά συγκέντρωσης θα διατηρηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από 
την οριακή τιμή, προσαυξημένη κατά τα περιθώρια ανοχής1. Οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου ανακοίνωσαν επίσης σχέδια για την εφαρμογή του άρθρου 22 όσον αφορά το ΝΟ2. 
Παράταση προθεσμίας για τις οριακές τιμές παρέχεται το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 20152. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη την κοινοποίηση σχετικά με το ΝΟ2.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ποια μέτρα θα ορίζονται και εφαρμόζονται στα σχέδια για την 
ποιότητα του αέρα. Οι οδηγίες για την ποιότητα του αέρα δεν απαιτούν τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων, αλλά οι οριακές τιμές πρέπει να τηρούνται σε ολόκληρη την 
επικράτεια. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο και 
να ζητήσουν την τήρηση των οριακών τιμών και τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στην 
περίπτωση κινδύνου υπέρβασης των οριακών τιμών3, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης 
ή να περιορισθεί η διάρκειά της.

Τα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης περιλαμβάνουν συχνά ειδικούς περιορισμούς 
και όρους κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων) για τους βιομηχανικούς φορείς για 
να μειωθούν οι εκπομπές και να διασφαλιστεί επομένως η συμμόρφωση προς τις οριακές 
τιμές σε συγκεκριμένη περιοχή/κατά μήκος μιας οδού. Η Επιτροπή αξιολογεί ακόμα την 
κοινοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ΑΣ10. Παρότι παρουσιάστηκε μια σειρά μέτρων 
για την περιοχή που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας αναφοράς, μια πρώτη έρευνα δεν 
κατέστησε δυνατή την επισήμανση τυχόν τοπικών μέτρων που να σχετίζονται άμεσα με την 
οδό Branton Hill Lane ή τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Bliss Sand & Gravel.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί την 
κατάσταση στην εν λόγω περιοχή των «West Midlands» και να λάβει μέτρα, αν κριθεί 
απαραίτητο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Στην αρχική της απάντηση, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι χάρτες θορύβου βρίσκονταν ακόμα 
στο στάδιο της κατάρτισης και ότι η ποιότητα του αέρα της περιοχής είχε διερευνηθεί αφού οι 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου κοινοποίησαν μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 22 της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ4 για τον οικισμό «West Midlands Urban Area» λόγω της υπέρβασης της 

                                               
1 Ημερήσια οριακή τιμή σωματιδίων ΑΣ10: 50 μικρογραμμάρια/m3, δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερες από 35 ημέρες. Με περιθώριο ανοχής: 75 μικρογραμμάρια/m3, 
δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερες από 75 ημέρες.
2 Ετήσια οριακή τιμή ΝΟ2: 40 μικρογραμμάρια/m3. Με περιθώριο ανοχής:
60 μικρογραμμάρια/m3.
3 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο· C- 237/07, Janecek κατά Bayern.
4 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1-44.
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ημερήσιας οριακής τιμής των σωματιδίων ΑΣ10.

Ηχορρύπανση

Δεδομένου ότι το Aldridge αριθμεί περίπου 17.000 κατοίκους, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας σε ό,τι αφορά τη χαρτογράφηση θορύβου. Οι οικισμοί που είναι άνω 
των 250.000 κατοίκων θα έπρεπε να είχαν χαρτογραφηθεί το 2007.

Δεδομένου ότι κάθε ημέρα κυκλοφορούν περίπου 200 φορτηγά, η περιοχή υπολείπεται 
επίσης κατά πολύ του ορίου που θέτει η οδηγία (3 εκατομμύρια/έτος). 

Βάσει των ανωτέρω, η περίπτωση του Aldridge σε ό,τι αφορά την ηχορρύπανση δεν υπάγεται 
στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό αφορά την εθνική νομοθεσία. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη έκθεση σχετικά με τις συγκεντρώσεις για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που υποβλήθηκε για το έτος αναφοράς 
2008, ούτε στον οικισμό «West Midlands Urban Area» ούτε στη ζώνη ποιότητας του αέρα 
«West Midlands» δεν αναφέρονται υπερβάσεις της ημερήσιας ή ετήσιας οριακής τιμής των 
σωματιδίων ΑΣ10 όπως ορίζεται στην οδηγία 1999/30/ΕΚ1 και επαναλαμβάνεται στη νέα 
οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για 
παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές των σωματιδίων ΑΣ10 που 
προβλέπονται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για τον οικισμό «West Midlands Urban
Area» στις 11 Δεκεμβρίου 20082.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη 
οριακή τιμή και στις δύο ζώνες ποιότητας του αέρα στο μέλλον. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η 
Επιτροπή θα εξετάσει ποια μέτρα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, 
περιλαμβανομένης της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει. Ανάλογη διαδικασία είναι ήδη σε 
εξέλιξη σε σχέση με τις αστικές περιοχές του ευρύτερου Λονδίνου («Greater London Urban 
Area»).

Διαχείριση αποβλήτων

Από τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων φαίνεται ότι η επέκταση του λατομείου και 
της εγκατάστασης ανακύκλωσης απαιτεί την έκδοση μιας νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, 
το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα3 αναφέρει:

«1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε οργανισμό ή επιχείρηση που προτίθεται να εκτελέσει 
εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, να λαμβάνει άδεια από την αρμόδια αρχή. Στις άδειες 
αυτές ορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
                                               
1 ΕΕ L 163 της 29.6.99
2 Η αίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου και η απόφαση της Επιτροπής διατίθενται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 ΕΕ L 312 της 22.11.2008
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α) οι τύποι και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία,
β) για κάθε τύπο επιτρεπόμενης εργασίας, οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση,
γ) τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,
δ) η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε τύπο εργασίας,
ε) οι εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου εφόσον αυτό είναι αναγκαίο,
στ) οι διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
2. Οι άδειες είναι δυνατόν να χορηγούνται για συγκεκριμένη περίοδο και μπορούν να 
ανανεώνονται.
3. Όταν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι απαράδεκτη 
από απόψεως προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως εάν η μέθοδος δεν είναι σύμφωνη προς 
το άρθρο 13, αρνείται την έκδοση άδειας.»

Επίσης, το άρθρο 13 ορίζει ότι:
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να 
βλάπτεται το περιβάλλον, και ιδίως:
α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα,
β) χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές, και
γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος».

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Αναμένεται η λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές για 
να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές των σωματιδίων ΑΣ10 και στις δύο 
περιοχές, περιλαμβανομένης της Branton Hill Lane, και η αντιμετώπιση της ηχορρύπανσης 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. Τόσο η ατμοσφαιρική ρύπανση όσο και η ηχορρύπανση θα 
πρέπει να υποβληθούν σε περιβαλλοντική εκτίμηση πριν από την προαναφερθείσα επέκταση 
των δραστηριοτήτων, και η απόφαση σχετικά με την άδεια θα μπορούσε να υποβληθεί σε 
νομική αναθεώρηση.


