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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0080/2019, του/της I. T. G., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Plataforma frenem la Contaminació», σχετικά με την ποιότητα του 
αέρα στην περιοχή Grau της Castellón, Βαλένθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η βιομηχανική περιοχή Serrallo, στην οποία 
βρίσκονται αρκετές επιχειρήσεις σχετικά με τα πετροχημικά και την ενέργεια, και η οποία 
θεωρείται ως ένας από τους τρεις σημαντικότερους κόμβους επεξεργασίας πετροχημικών στη 
Μεσόγειο, βρίσκεται πλησίον των κατοικημένων περιοχών Grau de Castelló και Almassora. 
Επιπλέον, πρόσφατα άρχισαν οι εργασίες για την επέκταση των παρακείμενων νότιων 
αποβάθρων, ώστε να διευκολυνθεί η φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών. Ο αναφέρων/η 
αναφέρουσα φοβάται ότι αυτό θα επιδεινώσει περαιτέρω την ατμοσφαιρική ρύπανση που ήδη 
πλήττει τους κατοίκους της περιοχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2019

1. Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές 

Η οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, ήτοι 
ΟΒΕ)1 είναι η κύρια πράξη της ΕΕ που ρυθμίζει τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η ΟΒΕ εγκρίθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2010. Βασίζεται σε 

1 ΕΕ L 334, της 17.12.2010, σ. 17–119.
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πρόταση της Επιτροπής για την αναδιατύπωση επτά προηγούμενων οδηγιών 
[συμπεριλαμβανομένης ιδίως της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης (ΟΠΕΡ)2] έπειτα από εκτεταμένη επανεξέταση της πολιτικής. Η ΟΒΕ τέθηκε σε ισχύ 
στις 6 Ιανουαρίου 2011 και έπρεπε να μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών ως τις 
7 Ιανουαρίου 2013. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω οδηγίας πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με όρους που καθορίζονται σε άδεια (άρθρο 
4 της ΟΒΕ), βάσει ιδίως των απαιτήσεων των άρθρων 11, 14 και 15 της ΟΒΕ. Στην άδεια 
περιλαμβάνονται οι οριακές τιμές εκπομπών για τις εκπομπές ρύπων στον αέρα, το έδαφος και 
τα ύδατα καθώς και οι κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης τους. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης των εκπομπών πρέπει δημοσιοποιούνται. Ως εκ τούτου, οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την ΟΒΕ υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα 
συστήματα μέτρησης με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία και την 
ενημέρωση του κοινού.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΟΒΕ πρέπει να 
χρησιμοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), να συμμορφώνονται με τις οριακές 
τιμές εκπομπών (ELV) όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων στον αέρα και τα ύδατα και να 
εφαρμόζουν μέτρα για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, όπως ορίζονται 
στην άδεια ή σε γενικούς δεσμευτικούς κανόνες.

Όταν η Επιτροπή εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τις ΒΔΤ για μια δεδομένη βιομηχανική 
δραστηριότητα της ΟΒΕ (άρθρο 13 παράγραφος 5 της ΟΒΕ), οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
επανεξετάζουν τους όρους της άδειας και να διασφαλίζουν ότι οι οικείες υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην ΟΒΕ συμμορφώνονται με την επικαιροποιημένη άδεια 
εντός τεσσάρων ετών (άρθρο 21 παράγραφος 3 της ΟΒΕ). Τα συμπεράσματα σχετικά με τις 
ΒΔΤ εφαρμόζονται άμεσα σε σχετικές νέες εγκαταστάσεις βάσει της ΟΒΕ. Επίσης θεσπίζουν 
τα επίπεδα εκπομπών (ΒΔΤ-AEL),οι απαιτήσεις παρακολούθησης και τα επίπεδα 
περιβαλλοντικών επιδόσεων που συνδέονται με τις ΒΔΤ (ΒΔΤ-AEPL). Δεδομένου ότι τα 
συμπεράσματα αυτά χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των όρων 
αδειοδότησης (άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΟΒΕ), αυτό σημαίνει ότι τα ΒΔΤ-AEL πρέπει να 
αποτελούν τη βάση για τις οριακές τιμές εκπομπών που καθορίζονται στις άδειες των σχετικών 
εγκαταστάσεων βάσει της ΟΒΕ (άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΟΒΕ), σε συνδυασμό με την 
παρακολούθηση που σχετίζεται με τις ΒΔΤ (άρθρο 16 της ΟΒΕ). Όποτε αναπροσαρμόζονται 
οι όροι αδειοδότησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συνδεδεμένα με τις 
ΒΔΤ επίπεδα περιβαλλοντικών επιδόσεων (ΒΔΤ-AEPL).

Τα συμπεράσματα σχετικά με τις ΒΔΤ που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής διατίθενται στη 
διεύθυνση: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Η Ισπανία έχει μεταφέρει την ΟΒΕ στη νομοθεσία της μέσω των ακόλουθων νομοθετικών 
πράξεων: 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, Official publication: Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) (Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως)· Αριθμός: 140/2013· Ημερομηνία έκδοσης «12.06.2013»· Σελίδα: 44257-
44288 

2 Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης, ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26–40.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación, Official publication: Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) (Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)· Αριθμός: 251/2013· Ημερομηνία έκδοσης «19.10.2019»· 
Σελίδα: 85173-85276 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, Official publication: 
Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως)· Αριθμός: 
316/2016 Ημερομηνία έκδοσης «31.12.2016»· Σελίδα: 91806-91842, Άμεση πρόσβαση στο 
κείμενο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
Το άρθρο 24 της ΟΒΕ καθορίζει κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη 
συμμετοχή του κοινού. Εάν τα εργοστάσια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΟΒΕ, πρέπει 
να παρέχονται εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και ενδεχομένως του αναφέροντα/ της αναφέρουσας στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστικές ευκαιρίες για τη διατύπωση γνώμης και σχολίων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή αναπροσαρμογής μιας άδειας βάσει της ΟΒΕ (π.χ. όταν 
εγκρίνονται συμπεράσματα σχετικά με τις ΒΔΤ ή όταν προγραμματίζεται σημαντική αλλαγή 
σε μια εγκατάσταση που καλύπτεται από την ΟΒΕ). Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή 
καθορίζονται στο παράρτημα IV της ΟΒΕ, που αποσκοπεί στη διασφάλιση ουσιαστικής 
συμμετοχής, δηλαδή στην έγκαιρη κοινοποίηση πληροφοριών, στην πραγματική δυνατότητα 
για διατύπωση σχολίων, στην υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης κ.λπ.

Εάν ένα μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού θεωρεί ότι παραβιάζεται το δικαίωμα συμμετοχής 
που έχει (π.χ. μη διαβούλευση), τότε δικαιούται πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, για να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα, για 
παράδειγμα, μιας άδειας βάσει της ΟΒΕ που χορηγήθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση (άρθρο 
25 της ΟΒΕ). 

Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή ενθαρρύνει τον αναφέροντα/την αναφέρουσα να συνεχίσει περαιτέρω 
το θέμα με τις αρμόδιες αρχές, ιδίως με το ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και 
την Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana). Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ζητήσει την κοινοποίηση των 
εκθέσεων επιθεώρησης ή τη διενέργεια νέας επιθεώρησης στις οικείες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.

2. Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση σχετικά με την ποιότητα του αέρα για το 20173, που 
υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές, η ζώνη ποιότητας αέρα «ES1015», όπου βρίσκεται ο 
βιομηχανικός χώρος «El Serallo», δεν υπερέβη καμία από τις οριακές τιμές ή τις τιμές στόχους 
το 2017. Ο σταθμός παρακολούθησης «ES14445A», που βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική 
περιοχή, αναφέρει τη συγκέντρωση στον αέρα των ακόλουθων ρύπων: διοξείδιο του θείου 
(SO2), διοξείδιο του αζώτου (NO2) και όζον (O3). Η οδηγία 2008/50/ΕΚ4 στο παράρτημά της 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
4 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152, της 11.6.2008, σ. 1–44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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III σχετικά με τη χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας των σημείων δειγματοληψίας, ορίζει ότι τα 
σημεία δειγματοληψίας που προορίζονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 
τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να παρέχουν στοιχεία:

– για τις περιοχές μέσα σε ζώνες και οικισμούς, όπου απαντούν οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις στις οποίες είναι ενδεχόμενο να εκτεθεί, άμεσα ή έμμεσα, ο πληθυσμός 
για χρονικό διάστημα που είναι σημαντικό σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της ή 
των οριακών τιμών·

– για τα επίπεδα σε άλλες περιοχές μέσα στις ζώνες και τους οικισμούς, που να είναι 
αντιπροσωπευτικές της έκθεσης του γενικού πληθυσμού.

Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης των σημείων δειγματοληψίας. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή ενθαρρύνει τον αναφέροντα/την αναφέρουσα να συνεχίσει περαιτέρω το θέμα με τις 
αρμόδιες αρχές,

3. Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Από τα στοιχεία που υπέβαλλε ο αναφέρων/ η αναφέρουσα δεν προκύπτει σαφή παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)5). Οι δραστηριότητες (εργασίες επέκτασης της 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας) που περιγράφονται στην αναφορά εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας και για τα εν λόγω έργα τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν, είτε κατά περίπτωση 
είτε βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων, εάν το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση 
εξαιτίας των πιθανών σημαντικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙI της οδηγίας. Σε περίπτωση που το 
κράτος μέλος κρίνει ότι το σχέδιο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, απαιτείται η 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παράρτημα 
ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ δεν θεσπίζει ανώτατα όρια, όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων/ η αναφέρουσα, 
αλλά κριτήρια που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους 
προκειμένου να εντοπίζουν πιθανές σημαντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων.

4. Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία της φύσης

Η περιοχή του δικτύου Natura 2000, ES0000211 «Deslabadura del riu millars», έχει 
χαρακτηριστεί ως ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ), βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους6, και 
περιλαμβάνει ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που ορίζονται βάσει της οδηγίας για τα πτηνά7. 
Η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την προστασία των 
περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 αλλά και να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν τα 
απαραίτητα μέτρα διατήρησης για την επίτευξη των στόχων προστασίας τους. Εναπόκειται στις 
αρμόδιες ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες εντός και γύρω από τις 

5 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 26, της 28.1.2012, σ. 1–21.
6 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206, της 22.7.1992.
7 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20, της 26.1.2010.
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περιοχές του δικτύου Natura 2000 συνάδουν με αυτές τις διατάξεις.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να 
θεσπιστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των 
τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία 
απαντώνται στις περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη ικανοποιητικής προστασίας των 
εν λόγω προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών σε εθνικό ή βιογεωγραφικό επίπεδο. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι στην προαναφερθείσα περιοχή 
έχει σημειωθεί παράβαση όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της 
ΕΕ και καλεί τον αναφέροντα/ την αναφέρουσα να επικοινωνήσει με την περιφερειακή αρμόδια 
αρχή:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana), Calle de la Democracia, n° 77, 46018, Valencia

Email: e_prtr_cv@gva.es

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. Ι), που ελήφθη στις 24 
Ιουνίου 2020

Η Επιτροπή παραπέμπει στην ανωτέρω ολοκληρωμένη απάντηση επί του θέματος που 
διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Αναφορών στις 30 Αυγούστου 2019. 

1. Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα 

Λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στη δημόσια υγεία, η 
αντιμετώπιση της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προτεραιότητες της 
Επιτροπής. 

Ένα από τα βασικά όπλα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι οι οδηγίες 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα8, οι οποίες επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς 
στόχους: i) τη θέσπιση κοινών μεθόδων και κριτηρίων σε όλα τα κράτη μέλη για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και την υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν 
σημεία δειγματοληψίας και δίκτυα ελέγχου για την καταμέτρηση και την αξιολόγηση της 
ποιότητας του αέρα· ii) τη θέσπιση προδιαγραφών για την ποιότητα του αέρα που πρέπει να 
τηρούν όλα τα κράτη μέλη για 13 ατμοσφαιρικούς ρύπους· iii) την απαίτηση από τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα καθώς και να 
θεσπίσουν μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη· και iv) 
την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του 
αέρα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής επικαιροποιημένων μετρήσεων της ποιότητας του 
αέρα, καθώς και των αποτελεσμάτων των ετήσιων αξιολογήσεων της. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του 

8 Οδηγία 2008/50/ΕΚ και οδηγία 2004/107/ΕΚ, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και 
τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα, ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3-16.

mailto:e_prtr_cv@gva.es
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ατμοσφαιρικού αέρα9, και σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των προδιαγραφών 
ποιότητας του αέρα κινούνται διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών όπου 
σημειώθηκαν οι παραβάσεις. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ισπανίας όσον αφορά τις 
υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και του διοξειδίου του αζώτου, αντίστοιχα10, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη της 
συμμόρφωσης.

Μία από τις δύο οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και συγκεκριμένα η οδηγία 
2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη11, καθορίζει στα παραρτήματα XI και XIV τις οριακές τιμές για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας όσον αφορά τους εξής ρύπους: διοξείδιο του θείου (SO2), διοξείδιο του 
αζώτου (NO2), βενζόλιο, μονοξείδιο του άνθρακα, μόλυβδος, και αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 
και ΑΣ2.5. 

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση σχετικά με την ποιότητα του αέρα για το 201812, που 
υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές, στη ζώνη ποιότητας αέρα «ES1015», όπου βρίσκεται ο 
βιομηχανικός χώρος «El Serallo», δεν σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών που όρισε η 
οδηγία 2008/50/ΕΕ το 2018. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών ούτε το 2017. 

Όσον αφορά τις τιμές που συνέστησε ο ΠΟΥ, δεν σημειώθηκε υπέρβαση των ενδεικτικών 
τιμών της ποιότητας του αέρα όσον αφορά την ετήσια συγκέντρωση ΑΣ10 στη ζώνη ποιότητας 
του αέρα ES1015, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κοινοποίησαν οι ισπανικές αρχές το 
2017 και το 2018. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, στη γειτονική ζώνη, ES1003, σημειώθηκε 
υπέρβαση των τιμών που ορίζουν οι κατευθυντήριες τιμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα 
τόσο για το 2017 όσο και για το 2018, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερέβησαν τις οριακές 
τιμές της ΕΕ. Σε αμφότερες τις ζώνες, το 2017 και το 2018 σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών 
τιμών για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά την ετήσια συγκέντρωση ΑΣ2.5. 

Ωστόσο, παρόλο που η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν τις τιμές που ορίζουν 
οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα, εντούτοις αυτές δεν 
κατοχυρώνονται ως οριακές τιμές στη νομοθεσία της ΕΕ αυτή καθαυτή.

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ καθορίζει επίσης τις τιμές στόχους του παραρτήματος VII και τους 
μακροπρόθεσμους στόχους για το όζον. Ενώ το 2017 δεν σημειώθηκε υπέρβαση ούτε των 
στόχων τιμών ούτε των μακροπρόθεσμων στόχων για το όζον στη ζώνη ποιότητας του αέρα 
ES1015, δεν συνέβη το ίδιο και το 2018. Επίσης, σημειώθηκε υπέρβαση αυτών των τιμών τόσο 
το 2017 όσο και το 2018 στη γειτονική ζώνη ποιότητας του αέρα, στην ES1003.

Όσον αφορά την παρακολούθηση, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση, αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα σε όλη την 
επικράτειά τους καθώς και την ενημέρωση σχετικά με αυτή. Αμφότερες οι ζώνες ποιότητας 
του αέρα διαθέτουν τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας για σταθερές μετρήσεις που 

9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
10 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_4256 
11 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη EE L 152, της 11.6.2008, σ. 1–44.
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document 

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_4256
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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καθορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας.

Όσον αφορά τις υπερβάσεις που αναφέρονται σχετικά με το όζον, η Επιτροπή επισημαίνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

i. Η οδηγία 2008/50/ΕΚ απαιτεί την έγκριση σχεδίων δράσης για το όζον όταν κρίνονται 
απαραίτητα για την επίτευξη των τιμών στόχων για το όζον· τα σχέδια αυτά μπορούν 
να αντικατασταθούν από μέτρα που δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος·

ii. η Επιτροπή εξακολουθεί να επιδιώκει σταθερά τη μείωση της συγκέντρωσης όζοντος 
σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως περιορίζοντας τις εκπομπές των προδρόμων ουσιών του 
όζοντος (π.χ. ως αποτέλεσμα των εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει για το NO2· 
είτε τηρώντας, από το 2020, τις εθνικές δεσμεύσεις μείωσης για πέντε ρύπους που 
ευθύνονται, μεταξύ άλλων, για τη ρύπανση από όζον στο επίπεδο του εδάφους, όπως 
ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/228413).

Πέραν αυτού, η Επιτροπή διερευνά συνεχώς διάφορα μέσα για την αντιμετώπιση των 
υπερβολικών συγκεντρώσεων όζοντος, μεταξύ άλλων μέσω της επισκόπησης της εφαρμογής 
της περιβαλλοντικής πολιτικής14 και του διμερούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη15.. 

2. Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ΟΒΕ)16 
αποτελεί το βασικό νομοθετικό μέσο της ΕΕ για τη ρύθμιση των εκπομπών ατμοσφαιρικών 
ρύπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας τους. Στις εν λόγω άδειες αναγράφονται οι οριακές τιμές 
εκπομπών για τις εκπομπές ρύπων στον αέρα, το έδαφος και τα ύδατα καθώς και οι κατάλληλες 
απαιτήσεις παρακολούθησης τους. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών 
πρέπει δημοσιοποιούνται. Το άρθρο 24 της ΟΒΕ καθορίζει κανόνες σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού ενώ το άρθρο 25 σχετικά με την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΟΒΕ, πρέπει να παρέχονται εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό, 
μεταξύ του οποίου ενδέχεται να είναι και ο αναφέρων στην επίμαχη υπόθεση, και σε ΜΚΟ 
έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες για διατύπωση γνώμης και παρατηρήσεων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας χορήγησης ή επικαιροποίησης άδειας ΟΒΕ. Τούτο ισχύει, για παράδειγμα, όταν η 
Επιτροπή εγκρίνει πορίσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές ή όταν μια 
βιομηχανική εγκατάσταση, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΟΒΕ, σχεδιάζει να 

13 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), 
ΕΕ L 344, της 17.12.2016, σ. 1–31.
14 Βλέπε την έκθεση για την Ισπανία για το 2017: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-
archive/report_es_en.pdf (διατίθεται και στην ισπανική γλώσσα).
15 Βλέπε τον διάλογο που διεξήχθη με την Ισπανία στις 8-9 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τον καθαρό αέρα
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf
16 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 334, της 17.12.2010, σ. 17–119.

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
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προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Στο Παράρτημα IV της ΟΒΕ καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες σχετικά με την ουσιαστική συμμετοχή, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη 
κοινοποίηση πληροφοριών, την πραγματική δυνατότητα για διατύπωση σχολίων, και την 
υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΟΒΕ, εάν ένα μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού θεωρεί ότι 
παραβιάζεται το δικαίωμα συμμετοχής που έχει (π.χ. λόγω έλλειψης διαβούλευσης), τότε 
δικαιούται να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
οργάνου που έχει συσταθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για να αμφισβητήσει την 
ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων βάσει του 
άρθρου 24 (για παράδειγμα, η χορήγηση άδειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις). 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 της ΟΒΕ, το συμφέρον πρόσβασης σε διαδικασία 
εξέτασης κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που υποστηρίζει την προστασία του 
περιβάλλοντος και πληροί κάθε απαίτηση του εθνικού δικαίου θεωρείται επαρκές ενώ οι 
οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν.

Συμπέρασμα

Η πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ βαραίνει τα 
κράτη μέλη. Με γνώμονα την πολιτική προσέγγιση που περιγράφεται στην ανακοίνωση 
«Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα»17, ως θεματοφύλακας της 
Συνθήκης, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις προσπάθειές της για την επιβολή του νόμου 
στις διαρθρωτικές περιπτώσεις όπου σημειώνεται συστηματική παράβαση της ενωσιακής 
νομοθεσίας σε κράτος μέλος. 

Στο παρόν στάδιο και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή 
δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν συστημική παραβίαση από τις ισπανικές αρχές είτε 
των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είτε της ΟΒΕ. 

Επομένως, ενθαρρύνει τον αναφέροντα/την αναφέρουσα να απευθυνθεί τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, ιδίως στο ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και την Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat 
Valenciana) προκειμένου να τους εκφράσει τις ανησυχίες του/της. 

Επιπλέον υπενθυμίζει τον αναφέροντα/στην αναφέρουσα ότι έχει το δικαίωμα να κινήσει 
διαδικασία επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
οργάνου το οποίο έχει θεσπιστεί βάση εθνικού νόμου για να προσβάλει την ουσιαστική ή 
διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων δυνάμει του άρθρου 24 της 
ΟΒΕ. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ορθή εφαρμογή των οδηγιών 
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές. Παρακολουθεί τυχόν 
συστημικές παραβιάσεις των προδιαγραφών ποιότητας του αέρα, μεταξύ άλλων, μέσω των 
διαλόγων για τον καθαρό αέρα (για την Ισπανία, η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2018) και, κατά περίπτωση, των διαδικασιών επί παραβάσει. Για την Ισπανία, 
εκκρεμούν επί του παρόντος δύο διαδικασίες επί παραβάσει για υπερβάσεις των προδιαγραφών 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» 
(2017/C 18/02), 13 Δεκεμβρίου 2016.
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ποιότητας του αέρα.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 18 
Ιανουαρίου 2021

Η αναφορά

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα εκφράζει τις ανησυχίες του/της για την ποιότητα του αέρα στις 
οικιστικές περιοχές Grau de Castelló και Almassora. Οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται πολύ 
κοντά στη βιομηχανική περιοχή του Serrallo, όπου είναι εγκατεστημένες αρκετές επιχειρήσεις 
σχετικά με τα πετροχημικά και την ενέργεια και η οποία θεωρείται ως ένας από τους τρεις 
σημαντικότερους κόμβους επεξεργασίας πετροχημικών στη Μεσόγειο. 

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα τονίζει ότι έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές αλλά εκείνες επέδειξαν ολιγωρία. Ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
μελέτης για την ποιότητα του αέρα από ανεξάρτητο φορέα και την τοποθέτηση σταθερού 
σταθμού παρακολούθησης στην περιοχή Grau de Castello ή/και στην οικιστική περιοχή της 
Almassora. Αναφέρει ότι το 2019 οι τοπικές αρχές τοποθέτησαν έναν κινητό σταθμό 
παρακολούθησης και στις δύο περιοχές, αλλά συνέλεξαν δεδομένα μόνο για λίγους μήνες. 
Επισημαίνει επίσης ορισμένα κενά στις νομοθετικές διατάξεις για την ποιότητα του αέρα 
καθώς δεν προβλέπουν την παρακολούθηση άλλων αρωματικών υδρογονανθράκων (π.χ. 
τολουόλιο ή ξυλόλιο) εκτός από το βενζόλιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα 

Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη18 ορίζει τις οριακές τιμές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας όσον αφορά τους 
εξής ρύπους: διοξείδιο του θείου (SO2), διοξείδιο του αζώτου (NO2), βενζόλιο, μονοξείδιο του 
άνθρακα, μόλυβδο, αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2.5) και όζον. Το παράρτημα I της 
οδηγίας 2004/107/ΕΚ19 σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα ορίζει τις τιμές 
στόχους στις οποίες δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση από τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την ποιότητα του αέρα που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές 
για το έτος 2019, η ζώνη ποιότητας αέρα «ES1015», όπου βρίσκεται ο βιομηχανικός χώρος «El 
Serallo», δεν υπερέβη καμία από τις οριακές τιμές ή τις τιμές στόχους. Ο σταθμός 
παρακολούθησης «ES14445A», που βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική περιοχή, αναφέρει για 
το 2019 τη συγκέντρωση στον αέρα των ακόλουθων ρύπων (ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί 
σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη): NO2, PM10, PM2.5, όζον και βενζόλιο. Από το 2019, ο εν 
λόγω σταθμός παρακολούθησης μετρά και τις συγκεντρώσεις τολουολίου και ξυλολίου αλλά 
δεν έχει ενημερώσει επίσημα την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

18 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ΕΕ L 152, της 11.6.2008, σ. 1‐44.
19 Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά 
με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
στον ατμοσφαιρικό αέρα, ΕΕ L 023 της 26.1.2005, σ.3.
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αυτών. Όπως ορθώς επισημάνθηκε, η οδηγία 2008/50/ΕΚ δεν περιέχει απαιτήσεις για τους εν 
λόγω ρύπους. 

Όσον αφορά τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα για το 2020, τα δεδομένα για ένα 
ολόκληρο ημερολογιακό έτος κοινοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο εντός εννέα μηνών 
από το τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, δηλαδή έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Η εν 
λόγω ετήσια υποβολή στοιχείων για την ποιότητα του αέρα και των σχετικών μεταδεδομένων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκτελεστικής απόφασης 2011/850/ΕΕ20.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν επίσημα οι ισπανικές αρχές για το έτος 2019, οι τιμές 
στη ζώνη ποιότητας του αέρα ES1015 για το βενζόλιο, τον μόλυβδο, το αρσενικό, το κάδμιο, 
το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες ήταν μικρότερες από τα 
χαμηλότερα επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση αυτή, για την αξιολόγηση των αξιών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν αντικειμενικές εκτιμήσεις αλλά και προσομοίωση.

Όσον αφορά την τοποθέτηση σταθμών παρακολούθησης σε συγκεκριμένα σημεία, την 
πρωταρχική ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του ορθού προσδιορισμού των σημείων δειγματοληψίας, φέρουν τα κράτη μέλη και οι 
ορισθείσες αρμόδιες αρχές τους. Η Επιτροπή δεν έχει καμία ένδειξη ότι οι εθνικές αρχές δεν 
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις οδηγίες για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα στον εν λόγω τομέα με συστηματικό ή σοβαρό τρόπο. Ως εκ τούτου, 
ενθαρρύνει τον αναφέροντα/την αναφέρουσα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου 
να δοθεί συνέχεια στο θέμα.

Λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στη δημόσια υγεία, η 
αντιμετώπιση της αποτελεί μία από τις βασικότερες περιβαλλοντικές προτεραιότητες της 
Επιτροπής. Ορμώμενη από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την επακόλουθη φιλοδοξία 
μηδενικής ρύπανσης για ένα μη ρυπογόνο περιβάλλον, η Επιτροπή έχει λάβει τις ακόλουθες 
αποφάσεις από την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα21. Θα 
προτείνει την ενίσχυση των διατάξεων για την παρακολούθηση, την προσομοίωση και την 
κατάρτιση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, ώστε να βοηθηθεί το έργο των τοπικών αρχών 
για την επίτευξη καθαρότερου αέρα. Συγκεκριμένα, θα προτείνει επίσης την αναθεώρηση των 
προτύπων ποιότητας του αέρα για την καλύτερη εναρμόνισή τους με τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής, θα πραγματοποιηθεί 
δημόσια διαβούλευση το τρίτο τρίμηνο του 202122, στην οποία ο αναφέρων/η αναφέρουσα 
καλείται να συμμετάσχει. 

Επί του παρόντος καταρτίζεται ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη μηδενικής ρύπανσης στον 
αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος για την αντιμετώπιση αυτών των αλληλένδετων ζητημάτων. 
Το εν λόγω σχέδιο δράσης αναμένεται να εγκριθεί το 2021. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα 
καλείται επίσης να εκφράσει τις απόψεις του/της στην εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση 

20 2011/850/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό 
κανόνων για τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ όσον 
αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9068], ΕΕ L 335, της 17.12.2011, σ. 86–106.
21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
22https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
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σχετικά με τον χάρτη πορείας του σχεδίου δράσης23.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από 
μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Συμπέρασμα

Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της χωροθέτησης των σημείων δειγματοληψίας. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή είναι της γνώμης ότι οι εθνικοί διοικητικοί και/ή δικαστικοί φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την εφαρμογή της είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τον έλεγχο συγκεκριμένων 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το καθεστώς 
παρακολούθησης που θεσπίζεται στις οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και 
διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εάν διαπιστωθεί ότι οι 
ανησυχίες είναι βάσιμες. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και εργάζεται για την αναθεώρησή τους σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

23https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-
Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil

