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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija št. 1083/2013 o neustreznem nadzoru Evropske komisije nad 
okoljskimi kršitvami v mestu Freiburg im Breisgau v Nemčiji, ki jo vlaga 
Wolfdietrich Burde, državljan Nemčije

1. Povzetek peticije

Vlagatelj peticije navaja, da ni prejel odgovora na nobeno od svojih spletnih pritožb Komisiji 
iz marca in aprila 2013 o kršitvah zakonodaje Unije o kakovosti zraka in dejstvu, da nemški 
organi niso sprejeli ukrepov za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov do leta 2015, kakor je 
bilo določeno. Organi so ustrezne roke že podaljšali in nato preklicali, čeprav bi mesto 
Freiburg lahko izpolnilo zahteve v predpisanem obdobju.

2. Dopustnost

Označena za dopustno 26. februarja 2014. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu 
s členom 216(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet 17. julija 2015

Komisija je septembra 2014 prek sistema EU Pilot na Nemčijo naslovila zahtevo v zvezi s 
kršitvijo mejnih vrednosti NO2 za kakovost zunanjega zraka v skladu z Direktivo 2008/50/ES 
o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 na številnih območjih kakovosti 
zraka.

Junija 2015 je Nemčiji poslala uradni opomin, ker na številnih območjih kakovosti zraka, 
vključno z aglomeracijo Freiburg, ki je predmet te peticije, več let zapored ni spoštovala 
mejnih vrednosti NO2 za kakovost zunanjega zraka. V uradnem opominu je tudi navedla, da 
Nemčija na teh območjih ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi čim bolj skrajšala obdobje 
neskladnosti, kot narekuje Direktiva 2008/50/ES. 

1 UL L 152, 11.6.2008, str. 1–44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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Sklepna ugotovitev

Komisija obravnava pomisleke, ki jih je izrazil vlagatelj peticije, z omenjenim postopkom za 
ugotavljanje kršitev.

4. Odgovor Komisije (REV), prejet 28. oktobra 2016

Onesnaženje zraka je še vedno eden največjih okoljsko-zdravstvenih problemov v EU, ki 
vsako leto povzroči več kot 400 000 prezgodnjih smrti. Samo v Nemčiji zaradi 
izpostavljenosti onesnaženemu zraku vsako leto prezgodaj umre več kot 60 000 ljudi.

Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo določa mejne 
vrednosti za koncentracije onesnaževal v zraku, da bi se izognili, preprečili ali zmanjšali 
škodljive učinke na zdravje ljudi in/ali na okolje kot celoto. Ta direktiva določa, kakšen mora 
biti rezultat in ne na kakšen način mora biti ta dosežen, slednje je namreč prepuščeno presoji 
držav članic. To pomeni, da direktiva ne pooblašča Komisije, da prepove nekatere ukrepe, ki 
jih sprejme mesto.

Direktiva 2008/50/ES določa letno mejno vrednost koncentracije NO2 v zraku , ki ne sme 
preseči povprečne koncentracije 40 μg/m³. Sporočena povprečna koncentracija v Freiburgu je 
vse od leta 2010 (leto, do katerega naj bi bila mejna vrednost dosežena) nad letno mejno 
vrednostjo. V skladu z letnimi poročili o kakovosti zraka, ki jih je Nemčija predložila 
Komisiji, se je najvišja srednja vrednost letnih koncentracij NO2 na območju aglomeracije 
Freiburg med letoma 2010 in 2015 znižala s 70μg/m³ na 56μg/m³. Kljub temu znižanju je 
vrednost NO2 v Freiburgu leta 2015 še vedno presegala letno mejno vrednost za 40 %.

Komisija je septembra 2014 prek sistema EU Pilot na Nemčijo naslovila zahtevo v zvezi s 
kršitvijo mejnih vrednosti NO2 za kakovost zunanjega zraka v skladu z Direktivo 2008/50/ES 
o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 na številnih območjih kakovosti 
zraka.

Junija 2015 je Nemčiji poslala uradni opomin, ker na številnih območjih kakovosti zraka, 
vključno z aglomeracijo Freiburg, ki je predmet te peticije, več let zapored ni spoštovala 
mejnih vrednosti NO2 za kakovost zunanjega zraka. V uradnem opominu je navedla tudi, da 
Nemčija na teh območjih ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi čim bolj skrajšala obdobje 
neskladnosti, kot narekuje direktiva.

Freiburg je za leto 2015 napovedal posodobitev (nem. Fortschreibung) svojega načrta za 
kakovost zraka, sprejetega leta 2012, vendar ta posodobitev še ni bila objavljena2.

Sklepna ugotovitev

Pravilno izvajanje zakonodaje EU je predvsem naloga nacionalnih pristojnih organov. Poleg 

1 UL L 152, 11.6.2008, str. 1–44.
2 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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tega imajo nacionalni upravni organi, ki so odgovorni za izvajanje zakonodaje EU, 
ustreznejša sredstva za obravnavanje posameznih primerov neskladnosti, če se ugotovi, da so 
pomisleki utemeljeni.

Vendar je Komisija zaradi trajnega nespoštovanja mejnih vrednosti že sprožila postopek za 
ugotavljanje kršitev proti Nemčiji zaradi kršitve členov 13 in 23 Direktive 2008/50/ES glede 
mejnih vrednosti za NO2 (in PM10). 

5. Odgovor Komisije (REV II), prejet 31. marca 2017

Po podatkih v najnovejšem letnem poročilu o kakovosti zraka, ki ga je Nemčija predložila 
Komisiji, je srednja vrednost letne koncentracije NO2 v Freiburgu leta 2015 še vedno 
presegala mejno vrednost 40 μg/m³, določeno v Direktivi 2008/50/ES, in sicer za 16 μg/m³ 
(40 %).

Ker je vrednost NO2 v številnih nemških mestih še vedno presežena, je Komisija v postopku 
za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji sprejela dodatne ukrepe, da bi težavo odpravili. 
Februarja 2017 je po svoji zahtevi, poslani septembra 2014 prek sistema EU Pilot, in uradnem 
opominu iz junija 2015 pripravila še obrazloženo mnenje. V njem je obravnavanih 28 
območij, med njimi tudi Freiburg. Obrazloženo mnenje je zadnji korak v postopku za 
ugotavljanje kršitev pred morebitno predložitvijo zadeve Sodišču Evropske unije, če se 
razmere v zvezi s kakovostjo zraka ne bodo dovolj izboljšale.

Opozoriti je treba, da čeprav Komisija meni, da je za izpolnitev obveznosti iz pravil EU in za 
varovanje javnega zdravja potrebnega veliko več truda na lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni, so za izbiro ustreznih ukrepov za odpravljanje preseganja mejnih vrednosti NO2 
odgovorni organi držav članic.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Sklepna ugotovitev

Komisija nadaljuje postopek za ugotavljanje kršitev zoper Nemčijo glede preseganja 
vrednosti NO2, saj je bila mejna vrednost za srednjo vrednost letne koncentracije NO2, ki jo 
določa Direktiva 2008/50/ES, v letu 2015 še vedno presežena v številnih nemških mestih, 
vključno s Freiburgom.

6. Odgovor Komisije (REV III), prejet 29. novembra 2017

V skladu z najnovejšim letnim poročilom o kakovosti zraka, ki ga je Nemčija predložila 
Komisiji, se je najvišja izmerjena srednja vrednost letnih koncentracij NO2 na območju 
Freiburga znižala s 56 μg/m³ v letu 2015 na 41,3 μg/m³ v letu 2016.

Razlog za nepričakovano precejšnje znižanje je, da merilna postaja, ki je v preteklosti merila 
najvišje koncentracije NO2 na lokaciji Schwarzwaldstrasse v Freiburgu, v letu 2016 ni več 
ustrezala standardom za kakovost podatkov. Te meritve so bile veljavne le 60 % leta in ne 
85 % leta. Za leto 2016 je ta postaja izmerila letno srednjo koncentracijo NO2 v višini 50 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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µg/m3. Vendar ta vrednost zaradi pomanjkanja veljavnih podatkov ni bila vključena v uradno 
oceno območja kakovosti zraka.

Sklepna ugotovitev

Glede na letno poročilo o kakovosti zraka za leto 2016, ki so ga predložile nemške oblasti, se 
je Freiburg zelo približal izpolnjevanju standardov kakovosti zraka za NO2. Vendar bo glede 
na okvaro merilne postaje, ki je v preteklosti izmerila najvišje koncentracije, v poročilu o 
kakovosti zraka za leto 2017 verjetno ponovno navedena višja koncentracija za to območje 
kakovosti zraka.

7. Odgovor Komisije (REV IV), prejet 21. maja 2019

Komisija je že v svoji tretji ugotovitvi v zvezi s to peticijo navedla, da se bo povprečna letna 
koncentracija dušikovega dioksida (NO2), ki se je iz 56 µg/m³ v letu 2015 zmanjšala na 41,3 
µg/m3 v letu 2016, v letu 2017 verjetno spet nekoliko povečala. Razlog za domnevno 
zmanjšanje v letu 2016 je bil, da postaja za spremljanje Schwarzwaldstraße, kjer so izmerili 
najvišje vrednosti, ni izpolnjevala ciljev kakovosti podatkov iz Priloge 1 k Direktivi 
2008/50/ES1. Meritve, ki jih je ta postaja sporočila v letu 2016 (50 µg/m³), zato niso bile 
upoštevane. 

Zato ni presenetljivo, da je sporočena vrednost za leto 2017 znašala 49 µg/m³, kot je navedel 
vlagatelj, in torej še vedno jasno presega mejno vrednost, ki jo določa Direktiva 2008/50/ES. 

Komisija je seznanjena s prekoračitvami v Freiburgu in številnih drugih nemških mestih. 
Strinja se s pomisleki vlagatelja peticije, da vsaj nekateri načrti za kakovost zraka ne 
priporočajo zadostnih ukrepov za pravočasno znižanje povprečnih letnih koncentracij. 

Komisija se je zato odločila, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije. 

Sklepna ugotovitev

Mejna vrednost za srednjo vrednost letne koncentracije NO2, ki jo določa 
Direktiva 2008/50/ES, je še vedno presežena v številnih nemških mestih, tudi v Freiburgu.

Komisija je zato oktobra 2018 zadevo predložila Sodišču Evropske unije.

1 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in 
čistejšem zraku za Evropo, UL L 152, 11.6.2008, p. 1–44.


