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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1708/2008 dėl neatsižvelgimo į ES oro kokybės teisės aktus 
Vokietijos aplinkosaugos teisės aktuose, kurią pateikė Vokietijos pilietė Brigitte 
Dahlbender „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ vardu, su 
97 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja kalba apie nepatenkinamą oro kokybės padėtį Karlsrūhėje, kurioje 
atsakingos valdžios institucijos davė leidimą statyti anglimi kūrenamą elektrinę. Peticijos 
pateikėja teigia, kad oro kokybės padėtis Karlsrūhėje jau dabar labai kritiška, ir mano, kad 
leidimas prieštarauja Tarybos direktyvos 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, 
azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje esmei. 
Peticijos pateikėja pabrėžia, kad leidimas suteiktas vadovaujantis galiojančiomis Vokietijos 
aplinkosaugos taisyklėmis, todėl prašo Europos Parlamentą patikrinti, ar minėtų direktyvų 
taisyklės tinkamai perkeltos į Vokietijos teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. kovo 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009. m. rugsėjo 1 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Direktyvoje 1999/30/EB nustatomos penkių teršalų aplinkos oro kokybės ribinės vertės. Tos 
ribinės vertės patvirtintos Direktyvoje 2008/50/EB, kuria nuo 2010 m. birželio mėn. bus 
pakeista Direktyva 1999/30/EB. Pagal Direktyvą 1999/30/EB valstybės narės privalo 
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užtikrinti, kad visoje teritorijoje būtų laikomasi ribinių verčių. Kompetentingos valdžios 
institucijos aplinkos oro kokybę vertina keliose Karlsrūhės ir jos apylinkių vietose. Valdžios 
institucijos taip pat informuoja visuomenę, pateikdamos naujausią pirminę informaciją apie 
oro kokybę, ir skelbia metines ataskaitas, kuriose pateikiami patvirtinti duomenys. Vėliau 
metinės ataskaitos perduodamos Komisijai, kuri vertina, ar laikomasi ES teisės aktuose 
nustatytų standartų. 

2007 m. negauta pranešimų, kad zonoje DEZCXX0005A (Klasrūhės aglomeracija,
vok. Ballungsraum Karlsruhe), kurioje yra elektrinė, viršytos ribinės kietųjų dalelių (PM10), 
sieros dioksido (SO2) ar švino vertės. Tačiau iš 2007 m. vertinimo matyti, kad viršytos azoto 
dioksido (NO2) ribinės vertės ir leistinas nuokrypis. NO2 ribinės vertės bus taikomos tik nuo 
2010 m. sausio 1 d., bet tai, kad iki tos dienos viršijamas leistinas nuokrypis, verčia imtis 
priemonių ir užtikrinti, kad iki 2010 m., kai bus pradėta taikyti ribines vertes, reikalavimai 
būtų įvykdyti. Komisija atkreipia dėmesį, kad zonos, apie kurią kalbama, oro kokybės planas 
patvirtintas 2006 m. 

Pagal Direktyvą 2008/50/EB valstybės narės turi galimybę pranešti apie ne vėliau kaip iki 
2015 m. atidėtą NO2 ribinių verčių taikymą, jei aišku, kad nebus galima laikytis ribinių verčių 
ir jei įvykdomos Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnio sąlygos. Valstybė narė, inter alia, turi 
įrodyti, kad ribinių verčių stengtasi laikytis iki iš pradžių nustatyto 2010 m. termino. 

Pagal Direktyvą 1999/30/EB ir ją pakeitusią Direktyvą 2008/50/EB nacionalinės valdžios 
institucijos yra kompetentingos užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių, kuriomis koncentracijos 
lygiai būtų išlaikyti žemiau ribinių verčių. Todėl reikėtų tikėtis, kad dėl naujos elektrinės 
statybos ir eksploatavimo padidėję išmetamų teršalų kiekiai, dėl kurių gali būti sunku laikytis 
ribinių verčių, bus tinkamai kompensuojami atitinkamais taršos mažinimo veiksmais. Erdvinė 
plėtra taip pat patenka į valstybių narių kompetencijos sritį ir reikėtų pažymėti, kad oro 
kokybės teisės aktuose leidimų nenumatyta išduoti elektrinėms ar kitiems pramoniniams 
įrenginiams. 

Tarybos direktyvoje 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (žinomoje kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) 
reikalaujama, kad plečiant ir statant tam tikrus įrenginius, kaip antai elektrinės, būtų 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Atliekant PAV turi būti nustatomas ir įvertinamas 
galimas projekto poveikis aplinkai, taip pat pasiūlomos priemonės, kuriomis būtų galima 
išvengti didelio neigiamo poveikio, sumažinti ir, jei įmanoma, ištaisyti jį. Įgyvendinant PAV 
procedūrą turi būti konsultuojamasi su visuomene, ir galutinis sprendimas suteikti ar 
atsisakyti suteikti plėtros leidimą turi būti priimamas atsižvelgiant į PAV rezultatus ir 
konsultacijas su visuomene. Iš peticijos matyti, kad poveikio vertinimas atliktas ir kad su 
visuomene konsultuotasi pagal Direktyvos 85/337/EB nuostatas. Todėl tame etape pažeidimas 
pagal tą direktyvą nenustatytas, nebent peticijos pateikėja pateiktų daugiau informacijos.  

Naujiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams, kurių nominalusis šiluminis našumas 
didesnis kaip 50 MW, taip pat taikoma Direktyva 2008/1/EB2 dėl taršos integruotos 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 24, 2008 1 29.
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prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva) ir Direktyva 2001/80/EB1 dėl tam tikrų teršalų, 
išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (DKDĮ direktyva). 
Reikalaujama, kad įrenginiui pagal TIPK direktyvos nuostatas būtų išduotas integruotas 
leidimas ir jis atitiktų išmetamų teršalų ribas, nustatytas DKDĮ direktyvoje. 

TIPK ir DKDĮ direktyvose CO2 teršalams nenustatytos išmetamųjų teršalų ribos, nes 
pradėjusi veikti elektrinė bus įtraukta į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų sistemą pagal Direktyvą 2003/87/EB2. Pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
apyvartinių taršos leidimų sistemą reikės stebėti CO2 emisijas ir apie jas pranešti bei pateikti 
tas emisijas atitinkančius taršos leidimus. Jei elektrinei reikės daugiau leidimų, negu ji gavo 
nemokamai pagal direktyvą, ji turės pirkti papildomus leidimus aukcione arba anglies 
dioksido rinkose. 

Išvados 

Remdamasi turima informacija Komisija negali nustatyti ES oro kokybės teisės aktų 
pažeidimų. Nors naujoji elektrinė galėtų sukelti papildomą taršą, kuri galėtų daryti neigiamą 
poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, pačios nacionalinės valdžios institucijos turi vertinti bet 
kokį galimą neigiamą poveikį ir nustatyti tinkamas poveikio švelninimo priemones. 

Komisija toliau stebės, kaip toje teritorijoje įgyvendinami ES oro kokybės teisės aktai. Tai 
visų pirma taikoma numatytam NO2 ribinių verčių viršijimui 2010 m. Karlsrūhės 
aglomeracijoje. 

Remdamasi turima informacija Komisija negali nustatyti PAV ar TIPK / DKDĮ direktyvų 
pažeidimo. Tačiau, jei peticijos pateikėja pateiks Parlamentui kokių nors papildomų 
pažeidimo įrodymų, Komisija galės tęsti tyrimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. gegužės 11 d.

„Komisija anksčiau šiais metais gavo papildomos su šia peticija susijusios informacijos.  
Komisija išnagrinėjo šiuos dokumentus, tačiau vis dar negalėjo nustatyti jokių ES aplinkos 
apsaugos srities teisės aktų pažeidimų.“
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