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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ειδικεύεται στον τομέα της έρευνας για την ατμοσφαιρική ρύπανση και, 
ειδικότερα, για τη ρύπανση από λεπτά σωματίδια στη Βαρκελώνη και σε άλλες περιοχές της 
Ευρώπης. Ισχυρίζεται ότι η έρευνά του έχει καταδείξει ότι η Ισπανία και άλλες χώρες της ΕΕ 
παραβιάζουν τα ανώτατα επίπεδα συγκέντρωσης σωματιδίων που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/81/EΚ σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους και στην οδηγία 2008/50/EΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. 

Επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη παρατείνει τις προθεσμίες μεταφοράς στο εσωτερικό 
δίκαιο από το 2010 στο 2013 και ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με τα 
απαιτούμενα επίπεδα που καθορίζονται στις οδηγίες. Ανησυχεί ιδιαίτερα δεδομένου ότι αυτό 
το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία, η οποία τίθεται σε 
κίνδυνο. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι συνδέονται με την εμφάνιση πολλών ασθενειών, ιδίως 
καρδιαγγειακής και αναπνευστικής φύσης αλλά και με περιπτώσεις καρκίνου. Χρησιμοποιεί 
το δικαίωμά του ως πολίτη της ΕΕ και εκφράζει την επιθυμία του οι χώρες της ΕΕ να 
συμμορφωθούν με τις οδηγίες. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Όσον αφορά τις οριακές τιμές για τα ΑΣ10 που καθορίζονται στην οδηγία 2008/50/ΕΚ1 για 
την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, βρίσκεται εν εξελίξει η διαδικασία επί παραβάσει. Στις 22 
Φεβρουαρίου 2013 απεστάλη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις ισπανικές 
αρχές για παραβίαση των άρθρων 13 και 23 της οδηγίας. Στις 17 Οκτωβρίου 2014, κατόπιν 
ενδελεχούς εξέτασης της απάντησης που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές, η Επιτροπή εξέδωσε 
αιτιολογημένη γνώμη, η οποία αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την προσφυγή στο 
Δικαστήριο.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση εκ μέρους της Ισπανίας με το εθνικό ανώτατο όριο εκπομπών 
NOx (847 τόνους/έτος) που ισχύει από το 2010, όπως ορίζεται στο Παράρτημα I της οδηγίας 
2001/81/ΕΚ2 για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, οι εκπομπές που έχουν αναφερθεί στο 
παρελθόν από τις ισπανικές αρχές για τα έτη 2010, 2011 και 2012 θα έδειχναν παραβιάσεις 
αυτού του ορίου. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 
του 2014 από τις ισπανικές αρχές και αφορούν το έτος 2013 δείχνουν ότι οι προκαταρκτικές 
τιμές για τις εκπομπές NOx βρίσκονται χαμηλότερα από το εν λόγω όριο.

Συμπέρασμα

Με δεδομένο ότι οι τελικές τιμές εκπομπών για το έτος 2013 θα πρέπει να παρασχεθούν από 
τις ισπανικές αρχές μέχρι το τέλος του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ενώ τα δεδομένα εκπομπών για το έτος 2014 θα πρέπει να 
κοινοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2015 και του 2016), δεν υπάρχουν μέχρι τώρα ενδείξεις  
ότι η Ισπανία δεν συμμορφώνεται επί του παρόντος με το ανώτατο όριο εκπομπών NOx.
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