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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0096/2019, του Arnau Domènech Romero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη δημιουργία ενός τυποποιημένου πανευρωπαϊκού 
σήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ταξινόμηση των οχημάτων σε 
σχέση με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη έχει οδηγήσει στη θέσπιση εθνικών κανόνων και 
κανονισμών, οι οποίοι συχνά εφαρμόζονται μέσω πολύπλοκων τοπικών, εξειδικευμένων 
κανονισμών και εξαιρέσεων, και διαταράζουν όλο και περισσότερο τις οδικές μεταφορές 
εντός της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, ζητεί τη δημιουργία ενός τυποποιημένου ευρωπαϊκού σήματος ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης σε επίπεδο ΕΕ και την ταξινόμηση των οχημάτων σε σχέση με τους περιορισμούς 
στην κυκλοφορία. Τα μέτρα αυτά, κατά την άποψή του, θα αποτρέψουν τη σύγχυση και τα 
βαριά πρόστιμα για τους οδηγούς και θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά καθιστώντας 
ευκολότερες τις οδικές μεταφορές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού (πρώην άρθρο 216 
παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Οκτωβρίου 2019
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Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα1 θεσπίζει υποχρέωση για αποτελέσματα, 
μεταξύ των οποίων είναι και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
συγκεντρώσεις ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στην οδηγία. Σε περίπτωση υπερβάσεων των οριακών αυτών τιμών, η οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα, στα οποία 
θεσπίζονται κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη. Η επιλογή των μέτρων εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

Όταν υπάρχει ανάγκη μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές, που αποτελούν σημαντική 
αιτία για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν μεταξύ άλλων τη θέσπιση ρύθμισης για την πρόσβαση των οχημάτων στις αστικές 
περιοχές (εφεξής UVAR) στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την ποιότητα του αέρα. Ένα σχέδιο για 
την ποιότητα του αέρα μπορεί να περιλαμβάνει πολλά άλλα πιθανά μέτρα, συμπληρωματικά ή 
εναλλακτικά προς μία UVAR, όπως η υποστήριξη των εναλλακτικών καθαρών καυσίμων, η 
χρήση των δημόσιων και ενεργών τρόπων μεταφοράς, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων και 
μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ή και ακόμη περισσότερα. 

Πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής λύσεων όπως ένα σύστημα μηδενικών εκπομπών σε 
επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες και η παροχή δεδομένων στους οδηγούς 
σχετικά με τις UVAR θα μπορούσαν να βελτιωθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσταση 
για τους οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο κανονισμός για την ενιαία ψηφιακή πύλη2 απαιτεί από 
τις δημόσιες αρχές να παρέχουν διαδικτυακές πληροφορίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
σχετικά με τους εφαρμοστέους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με τις απαιτήσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς 
τους χρήστες των οδών σε σχέση με τις UVAR, έως το τέλος του 2020. Όλες αυτές τις 
πληροφορίες θα πρέπει να μπορεί κανείς να τις βρίσκει και να τις κατανοεί εύκολα. Επιπλέον, 
έως το τέλος του 2023, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες του οδικού 
δικτύου μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τις αυτοκόλλητες ετικέτες των 
εκπομπών, όπου αυτές απαιτούνται.

Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την πρόταση του αναφέροντος σχετικά με τη δημιουργία ενός 
τυποποιημένου ευρωπαϊκού σήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε επίπεδο ΕΕ και την 
ταξινόμηση των οχημάτων σε σχέση με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία. Με βάση 
περαιτέρω στοιχεία και την πρόοδο ως προς τα ισχύοντα μέτρα, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης της δέσμης μέτρων για την αστική κινητικότητα3 του 2013, η 
Επιτροπή θα εξετάσει άλλες πιθανές δράσεις για την επίτευξη βελτιώσεων όσον αφορά την 
κοινοποίηση πληροφοριών UVAR σε οδηγούς, εφόσον χρειάζεται. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των ανησυχιών που ο θίγει ο αναφέρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

1 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1–44.
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για 
τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε 
υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
PE/41/2018/αναθ./2, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1–38.
3 COM(2013) 913 final.
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επί του παρόντος επικεντρώνεται στις ακόλουθες εργασίες:

- τη βελτίωση της ενημέρωσης και της παροχής δεδομένων σχετικά με τις UVAR.

- τη συνεργασία με τα κράτη μέλη για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
εξασφαλίζοντας ότι οι υπερβάσεις των προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα θα 
είναι όσο το δυνατόν συντομότερες σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

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

Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα4 θεσπίζει υποχρέωση για αποτελέσματα, 
μεταξύ των οποίων είναι και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
συγκεντρώσεις ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στην οδηγία. Σε περίπτωση υπερβάσεων των οριακών αυτών τιμών, η οδηγία 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταρτίζουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα, στα οποία 
θεσπίζονται κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη. Η επιλογή των μέτρων εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

Όταν υπάρχει ανάγκη μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές, που αποτελούν σημαντική 
αιτία για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν μεταξύ άλλων τη θέσπιση ρύθμισης για την πρόσβαση των οχημάτων στις αστικές 
περιοχές (UVAR) στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την ποιότητα του αέρα. Ένα σχέδιο για την 
ποιότητα του αέρα μπορεί να περιλαμβάνει πολλά άλλα πιθανά μέτρα, συμπληρωματικά ή 
εναλλακτικά προς μία UVAR, όπως η υποστήριξη των εναλλακτικών καθαρών καυσίμων, η 
χρήση των δημόσιων και ενεργών τρόπων μεταφοράς, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων και 
μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας, ή και ακόμη περισσότερα. 

Πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής λύσεων όπως μια τυποποιημένη ευρωπαϊκή κάρτα 
και η ταξινόμηση των οχημάτων ανάλογα με τους ρύπους που παράγουν, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι μπορούν να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ενημέρωσης και της 
παροχής δεδομένων, καθώς και για την απλούστευση της απόκτησης κάρτας εκπομπών αερίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κανονισμός για την ενιαία ψηφιακή πύλη5 απαιτεί, έως το τέλος του 2020, 
οι πληροφορίες σχετικά με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς, εθνικούς, περιφερειακούς ή 
τοπικούς κανόνες και με τις απαιτήσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών προς τους χρήστες των οδών σε σχέση με τις UVAR, να διατίθενται στο 
διαδίκτυο. Όλες αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευπρόσιτες και ευνόητες. Επιπλέον, 
έως το τέλος του 2023, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες του οδικού 
δικτύου μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τις κάρτες εκπομπών αερίων, όπου 
απαιτείται. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να διασφαλίσει ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση 
στις πληροφορίες σχετικά με τις UVAR μέσω συσκευών πλοήγησης και ως εκ τούτου ο κατ' 

4 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη, ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1–44.
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για 
τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε 
υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
PE/41/2018/αναθ./2, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1–38.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=EL
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εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής,6 δυνάμει της οδηγίας περί 
Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS), βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση. Η 
Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της και να 
συμπεριλάβει τις UVAR στον κατάλογο των δεδομένων στα οποία μπορεί κανείς να έχει 
πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση7 
έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2020, αποσκοπεί στην στήριξη της 
ανάπτυξης για την παροχή φιλικών προς τον χρήστη πληροφοριών στους οδηγούς.

Παρασχέθηκε επίσης περαιτέρω καθοδήγηση μέσω των αναθεωρημένων κατευθυντήριων 
γραμμών του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο περιλαμβάνει έναν 
οδηγό για τις UVAR με διάφορα παραδείγματα8. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την πρόταση του αναφέροντος σχετικά με τη 
δημιουργία τυποποιημένης πανευρωπαϊκής κάρτας ρύπων και την ταξινόμηση των οχημάτων 
σε σχέση με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία. Με βάση περαιτέρω στοιχεία και την πρόοδο 
ως προς τα ισχύοντα μέτρα, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 
δέσμης μέτρων για την αστική κινητικότητα9 του 2013, η Επιτροπή, ενόψει της επικείμενης 
στρατηγικής για βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές, θα εξετάσει και άλλες πιθανές ενέργειες για 
τη βελτίωση της κοινοποίησης πληροφοριών UVAR σε οδηγούς καθώς και για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας και της μείωσης του διοικητικού φόρτου.
Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των ανησυχιών που εγείρει ο αναφέρων. Ως εκ τούτου, επί του 
παρόντος επικεντρώνεται στις ακόλουθες ενέργειες:

- τη βελτίωση της ενημέρωσης και της παροχής δεδομένων σχετικά με τις UVAR·
- τη διασφάλιση της διαφάνειας και της μείωσης του διοικητικού φόρτου που επιτρέπει 

την ταχεία συσχέτιση των οδηγών με τις UVAR, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 
πόλεις μπορούν να θεσπίζουν και να επιβάλλουν UVAR σύμφωνα με το δίκαιο της 
ΕΕ·

- τη συνεργασία με τα κράτη μέλη για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
εξασφαλίζοντας ότι οι υπερβάσεις των προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα 
θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερες σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 
2008/50/ΕΚ.

6 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση 
της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο 
Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 157, της 23.6.2015, σ. 21–31.
7 Προπαρασκευαστική ενέργεια — Φιλικό προς τον χρήστη μέσο πληροφόρησης σχετικά με τα ρυθμιστικά 
συστήματα για την πρόσβαση οχημάτων σε αστικές και περιφερειακές ζώνες
8 https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
9 COM(2013) 913 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=EL
https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf

