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Tárgy: a Brigitte Dahlbender, német állampolgár által a „Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland” nevében benyújtott 1708/2008. számú, további 97 
aláírást tartalmazó petíció az Európai Unió levegőminőséggel kapcsolatos 
jogszabályainak a német környezetvédelmi szabályozásban történő figyelmen 
kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megállapítja, hogy a levegő minősége nem megfelelő Karlsruhéban, ahol 
az illetékes hatóságok engedélyezték egy szénerőmű építését. A petíció benyújtója rámutat, 
hogy a levegő minősége Karlsruhében már kritikus, és úgy véli, hogy az engedély ellenkezik 
a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint 
porra és ólomra vonatkozó határértékekről szóló 1999/30/EK tanácsi irányelv, valamint a 
környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló 
2008/50/EK parlamenti és tanácsi irányelv szellemiségével és szövegével. A petíció 
benyújtója hangsúlyozza, hogy az engedélyt az érvényben lévő német környezetvédelmi 
jogszabályok alapján adták ki, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki, hogy 
a fent említett irányelv rendelkezéseit megfelelő módon alkalmazták-e a német jogalkotásban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az 1999/30/EK irányelv öt szennyezőanyagra vonatkozóan határoz meg környezeti 
levegőminőségi határértékeket. Ezeket a határértékeket az 1999/30/EK irányelvet 2010 
júniusától felváltó 2008/50/EK irányelv is megerősíti.  A tagállamoknak az 1999/30/EK 
irányelv értelmében országuk teljes területén biztosítaniuk kell a határértékeknek való 
megfelelést. A környezeti levegő minőségét az illetékes hatóságok számos helyen 
rendszeresen mérik Karlsruhében és környékén. A hatóságok a levegőminőségre vonatkozó 
folyamatosan frissülő, ideiglenes adatok, valamint a hitelesített adatokat tartalmazó éves 
jelentések közzététele révén a nyilvánosság tájékoztatásáráról is gondoskodnak. Az éves 
jelentéseket ezután a Bizottság részére is eljuttatják, amely értékeli az uniós jogszabályi 
előírásoknak való megfelelést. 

A DEZCXX0005A övezetből (Ballungsraum Karlsruhe), ahol az erőmű is található, 2007-ben 
nem érkezett jelentés a szálló porra (PM10), a kén-dioxidra (SO2) vagy az ólomra vonatkozó 
határértékek túllépéséről. A 2007. évi értékelés eredményei szerint ugyanakkor a nitrogén-
dioxid (NO2) koncentrációja meghaladta a tűréshatárral növelt határértéket. A nitrogén-
dioxidra vonatkozó határértékek csupán 2010. január 1-jétől lépnek érvénybe, ha azonban e 
határidőt megelőzően a tűréshatár túllépése tapasztalható, az érintett tagállamok kötelesek 
intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a határérték elérésére kitűzött 2010-es határidőre 
biztosítani tudják a megfelelést. A Bizottság megjegyzi, hogy a szóban forgó övezetre 
vonatkozóan 2006-ban levegőminőségi tervet fogadtak el. 

A 2008/50/EK irányelv értelmében a tagállamoknak lehetőségük van értesítést küldeni a 
nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékek elérésére kitűzött határidő legkésőbb 2015-ig 
történő meghosszabbításáról, ha egyértelművé válik, hogy a követelmény korábban nem 
teljesíthető, és amennyiben teljesülnek a 2008/50/EK rendelet 22. cikkében meghatározott 
feltételek. A tagállamoknak többek között bizonyítaniuk kell, hogy mindent megtettek a 
határértékeknek az eredeti, 2010-es határidőn belül való megfelelés érdekében. 

Az 1999/30/EK irányelv és az azt felváltó 2008/50/EK irányelv értelmében a nemzeti 
hatóságok felelnek annak biztosításáért, hogy meghozzák a határértékek alatti koncentrációs 
szintek fenntartásához szükséges intézkedéseket. Elvárható tehát, hogy az új erőmű építése és 
működése nyomán megnövekedett és a határértékek betartását esetlegesen meghiúsító 
kibocsátási szintet a tagállam megfelelő szennyezéscsökkentési intézkedésekkel kompenzálja. 
A területfejlesztés szintén a tagállamok hatáskörébe tartozik, és meg kell jegyezni, hogy a 
levegőminőségi szabályozás nem rendelkezik az erőművek és más ipari létesítmények 
engedélyezéséről. 

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv1 (más néven a környezeti hatásvizsgálatokról szóló vagy KHV-
irányelv) előírja, hogy egyes létesítmények, például erőművek fejlesztése és építése során 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat elvégzése során meg kell 
határozni és értékelni kell az adott projekt várható környezeti hatásait, valamint javaslatot kell 
tenni a jelentős kedvezőtlen hatások elkerülését, csökkentését, illetve – lehetőség szerint –
orvoslását célzó intézkedésekre. A KHV-eljárás során konzultálni kell a nyilvánossággal, az 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5.
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építési engedély kiadására vagy megtagadására vonatkozó végső döntés meghozatalánál pedig 
figyelembe kell venni a környezeti hatásvizsgálat és a nyilvánossággal folytatott konzultáció 
eredményeit. A petícióból kiderül, hogy a 85/337/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően 
készült hatásvizsgálat és konzultáltak a nyilvánossággal. Következésképpen, hacsak a petíció 
benyújtója további információkkal nem szolgál, ezen a ponton nem állapítható meg az 
irányelv megsértése.  

Az új, 50 MW-ot meghaladó hőteljesítményű nagy tüzelőberendezések működését a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK 
irányelv1(IPPC-irányelv), valamint a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező 
anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló 2001/80/EK irányelv2 („nagy 
tüzelőberendezésekről szóló irányelv”) is szabályozza. A létesítménynek az IPPC-irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően kiadott integrált engedéllyel kell rendelkeznie, és be kell 
tartania a nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelvben meghatározott kibocsátási 
határértékeket. 

Az IPPC-irányelv és a nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelv nem írja elő, hogy 
kibocsátási határértékeket kell meghatározni a CO2-kibocsátás tekintetében, mivel az 
erőművek a működésük megkezdését követően a 2003/87/EK irányelv3 értelmében 
automatikusan az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) részévé válnak. Az EU 
ETS keretén belül az erőműveknek ellenőrizniük kell az általuk kibocsátott szén-dioxid 
szintjét, és jelentést kell tenniük azokról, valamint a kibocsátás mértékének megfelelő 
kibocsátási egységet kell átadniuk. Amennyiben az erőmű számára az irányelvnek 
megfelelően ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek nem elegendőek, a további egységeket 
árverés útján, illetve a szénpiacon kell megvásárolnia.

Következtetések 

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani az 
uniós levegőminőségi jogszabályok megsértését. Jóllehet az új erőmű további szennyezési 
terheket jelenthet, ami kedvezőtlen hatással járhat az emberi egészségre és a környezetre 
nézve, az esetleges negatív hatások felmérése és a megfelelő szennyezéscsökkentési 
intézkedések bevezetése a nemzeti hatóságok feladata. 

A Bizottság ezen a területen továbbra is figyelemmel fogja kísérni az uniós levegőminőségi 
jogszabályok végrehajtását. Ez különösen igaz a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékeknek 
a Karlsruhe agglomerációs területén 2010-ben várható túllépésére. 

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem áll módjában megállapítani az 
IPPC-irányelv, illetve a nagy tüzelőberendezésekről szóló irányelv megsértését. Ha azonban a 
petíció benyújtója további bizonyítékokkal szolgál a Parlament részére a jogsértés 
tekintetében, a Bizottság folytathatja a vizsgálatot.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29.
2 HL L 301., 2001.1.27.
3 HL L 275., 2003.10.25.
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4. A Bizottság válasza, 2010. május 11.

A Bizottság idén tavasszal újabb információkhoz jutott e petícióval kapcsolatban, azonban a 
szóban forgó dokumentumok vizsgálata után sem nyert megállapítást, hogy az EU 
környezetvédelmi jogszabályai sérültek volna.


