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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0323/2011, του Alejandro Sanchez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Fundacion Equo», σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση 
της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη από τον δήμο 
της Μαδρίτης και το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο δήμος της Μαδρίτης και το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης 
παραβιάζουν εδώ και χρόνια την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ής Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ορισμένες ουσίες, οι οποίες 
είναι επιβλαβείς για την υγεία, φθάνουν σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα όρια που 
επιτρέπονται βάσει της εν λόγω οδηγίας και της ΠΟΥ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
ουσίες αυτές είναι: αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, τα οποία είναι και τα πιο 
επιβλαβή όλων· διοξείδιο του αζώτου, ΝΟ2· και όζον, Ο3. Ο αναφέρων δηλώνει ότι το δίκτυο 
μετρήσεων του δήμου της Μαδρίτης αποτελείται από 23 σταθμούς σε ολόκληρη την 
επικράτεια και ότι η πόλη της Μαδρίτης έχει τους δικούς της σταθμούς μέτρησης, τους 
οποίους διαχειρίζεται το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης. Ο αναφέρων δηλώνει ότι 
το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης μετεγκατέστησε πολλούς σταθμούς μέτρησης σε νέους 
χώρους και κατήργησε άλλους σταθμούς που βρίσκονταν σε σημεία όπου τα επίπεδα 
ρύπανσης ήταν υψηλότερα, κατά παράβαση της εν λόγω οδηγίας. Τέλος, προσθέτει ότι το 
οδικό σχέδιο για την περίοδο 2007-2011 προβλέπει περισσότερες οδούς, γεγονός το οποίο 
αυξάνει τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011

Στην οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 
την Ευρώπη1 θεσπίζονται αρκετές οριακές τιμές και τιμές στόχοι για διαφορετικά είδη ρύπων. 
Όσον αφορά το NO2, στην οδηγία προβλέπονται τα 200µg/m³ ως ωριαία οριακή τιμή, η οποία 
δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος και τα 
40µg/m³ ως ετήσια οριακή τιμή. Οι εν λόγω οριακές τιμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 
2010. Όσον αφορά τα ΑΣ10, η οδηγία προβλέπει τα 50µg/m³ ως ημερήσια οριακή τιμή, η 
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος και τα 
40µg/m³ ως ετήσια οριακή τιμή. Οι εν λόγω οριακές τιμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 
2005. Η οδηγία προβλέπει επίσης τα 25 µg/m3 ως μέση ετήσια τιμή στόχο για τα ΑΣ2,5, η 
οποία πρέπει να επιτευχθεί, ει δυνατόν, από την 1η Ιανουαρίου 2010. Η εν λόγω τιμή θα 
καταστεί εν συνεχεία οριακή τιμή η οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την 1η Ιανουαρίου 
2015. Όσον αφορά το όζον, η οδηγία προβλέπει τα 120µg/m³ ως μέγιστη ημερήσια οκτάωρη 
μέση τιμή στόχο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας η οποία δεν πρέπει να 
υπερβαίνεται περισσότερο από 25 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια 
(ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2010). Οι τιμές αυτές καθορίστηκαν βάσει των συστάσεων της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), οι οποίες βασίζονταν σε επιστημονικά στοιχεία της 
εποχής και είχαν ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επιβλαβή έκθεση. 
Εντούτοις, τα πρότυπα της ΕΕ δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις συστάσεις που περιέχονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας2. 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις με τα δεδομένα που αφορούν την 
ποιότητα του αέρα σε ετήσια βάση και το αργότερο εννέα μήνες μετά το τέλος εκάστου 
ημερολογιακού έτους (βλ. άρθρο 27, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ). Συνεπώς, η 
Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη την έκθεση για το 2010 από τα κράτη μέλη. 

Σε ό,τι αφορά τον οικισμό ποιότητας αέρα Μαδρίτη ES1301, βάσει των δεδομένων του 2009, 
φαίνεται (από τα δεδομένα που υπέβαλε το Βασίλειο της Ισπανίας) ότι ο οικισμός ποιότητας 
αέρα Μαδρίτη ES1301 (τα όρια της ζώνης διατίθενται στον ιστότοπο του ΕΟΠ3) 
συμμορφώνεται προς τις οριακές τιμές για τα ΑΣ10 και την τιμή στόχο για τα ΑΣ2,5.

Εντούτοις, ο οικισμός καταγράφει υπέρβαση των ωριαίων και ετήσιων οριακών τιμών για το 
NO2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, να 
κοινοποιήσουν την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής των εν λόγω οριακών τιμών από 
την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 1η Ιανουαρίου 2015, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 22. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην 
κοινοποίηση σχετικών αιτημάτων πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2011. Η Επιτροπή δεν 
έχει λάβει, έως σήμερα, κοινοποίηση από το Βασίλειο της Ισπανίας σχετικά με την αναβολή 
της εφαρμογής των οριακών τιμών που αφορούν το NO2. Οι κοινοποιήσεις εκ μέρους των 
κρατών μελών και οι συνακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής διατίθενται στον ιστότοπο της 
Επιτροπής4.

                                               
1 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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Κατά τη διάρκεια του 2009, ο οικισμός της Μαδρίτης είχε επίσης υπερβεί την τιμή στόχο για 
το όζον που σχετίζεται με την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Εντούτοις, η τιμή στόχος 
είναι σε ισχύ μόλις από το 2010 και μετά και αφορά τριετή μέσο όρο που θα περιλαμβάνει τα 
έτη 2010-2012. Στο άρθρο 17, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ ζητείται από τα κράτη 
μέλη, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εφαρμόσουν σχέδιο για την ποιότητα του αέρα, ώστε να 
καταστεί δυνατή η επίτευξη των τιμών στόχων, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό με την 
εφαρμογή μέτρων χωρίς υπερβολικό κόστος, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τιμών 
στόχων. Σύμφωνα με τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται ότι έχει θεσπιστεί σχέδιο 
για την περίοδο 2006-20121. 

Όσον αφορά τις άλλες ζώνες και οικισμούς ποιότητας αέρα της κοινότητας της Μαδρίτης, το 
2009 αναφέρθηκαν οι εξής υπερβάσεις σε σχέση με τους ρύπους για τους οποίους κάνει λόγο 
ο αναφέρων:

– ES1308 Corredor del Henares: οριακές τιμές για τα ΑΣ10, οριακές τιμές για το NO2 και 
τιμή στόχος για το όζον·

– ES1309 Urbana Sur: ημερήσια οριακή τιμή για τα ΑΣ10, ετήσια οριακή τιμή για το NO2·
– ES1310 Urbana Noroeste: τιμή στόχος για το όζον·
– ES1311 Sierra Norte: τιμή στόχος για το όζον·
– ES1312 Cuenca del Alberche: σε συμμόρφωση προς όλους τους ρύπους για τους οποίους 

κάνει λόγο ο αναφέρων·
– ES1313 Cuenca del Tajuna: τιμή στόχος για το όζον.

Όλες αυτές οι ζώνες και οικισμοί είναι σε συμμόρφωση προς την οριακή τιμή για τα ΑΣ2,5.

Οι παρατηρήσεις που έγιναν για τον οικισμό ES1301 (βλ. ανωτέρω) σε σχέση με τις 
συνέπειες των υπερβάσεων ισχύουν και για τις ζώνες και τους οικισμούς της κοινότητας της 
Μαδρίτης.

Σε σχέση με τις υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα ΑΣ10 στους οικισμούς Corredor del 
Henares και Urbana Sur, η Επιτροπή θέλει να επιστήσει την προσοχή στη διαδικασία επί 
παραβάσει που κίνησε κατά του Βασιλείου της Ισπανίας για μη συμμόρφωση με τις οριακές 
τιμές για τα ΑΣ10. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει τώρα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Σε σχέση με τον αριθμό των σταθμών που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για τη 
μέτρηση των προαναφερθέντων ρύπων, ο οικισμός της Μαδρίτης αναφέρει ότι διαθέτει 
περισσότερους από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό σταθμών. Το 2009, η έκθεση του 
Βασιλείου της Ισπανίας για τον οικισμό της Μαδρίτης περιλάμβανε δεδομένα από 7 
σταθμούς για τα ΑΣ10, 5 σταθμούς για τα ΑΣ2,5, 8 σταθμούς για το NO2 και 23 σταθμούς για 
το όζον.

Τα κριτήρια χωροθέτησης που αφορούν την τοποθεσία των σταθμών παρακολούθησης 
                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=
1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983
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καθορίζονται στο άρθρο 17 και τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. Πρέπει να 
ληφθούν υπόψη πολλές διαφορετικές πτυχές. Σε σχέση με τη μετεγκατάσταση των σταθμών 
μέτρησης, στο παράρτημα V της οδηγίας 2008/50/ΕΚ αναφέρεται ότι τα σημεία 
δειγματοληψίας όπου παρατηρούνται υπερβάσεις για τα ΑΣ10 εντός της τελευταίας τριετίας 
διατηρούνται, εκτός εάν είναι απαραίτητη μια μετεγκατάσταση λόγω ειδικών περιστάσεων, 
και ιδίως λόγω χωροταξικής ανάπτυξης. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των απαιτήσεων για τη 
χωροθέτηση των σταθμών μέτρησης στον οικισμό της Μαδρίτης. 

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες κατασκευής που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, η οδηγία 
2008/50/ΕΚ δεν παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητα να σταματά τέτοιες ενέργειες. Ωστόσο, 
τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις οριακές τιμές που προβλέπονται στην οδηγία 
και, σε περίπτωση υπέρβασης των τιμών αυτών, τα κράτη μέλη εκτίθενται σε μέτρα νομικού 
καταναγκασμού.
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βασιλείου της Ισπανίας για μη 
εφαρμογή των οριακών τιμών για τα ΑΣ10. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από 
τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν πρόσθετη παραβίαση της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ. 


