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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0757/2010, внесена от Hartmut Tanneberger, с германско 
гражданство, подкрепена от около 11 000 подписа, относно замърсяването 
на въздуха в областта Erzgebirge, на границата между Германия и Чешката 
република

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на Директивата за КПКЗ (Директива 2008/1/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването), заменяща Директива 96/6/EО, съгласно която за особено замърсяващи 
индустриални и селскостопански дейности се изисква разрешително Такова 
разрешително се дава само когато са спазени определени екологични изисквания, като 
самите фирми трябва да предприемат действия за предотвратяване и минимизиране на 
замърсяването, което причиняват. Вносителят счита, че чешките органи не са спазили 
тези разпоредби, тъй като не са предприели действия срещу нефтохимическия завод в 
граничния район на Чешката република, чието функциониране е причина за сериозно 
замърсяване на въздуха. Тъй като това замърсяване на въздуха в Erzgebirge 
представлява не само краткосрочен риск за здравето, но може да причини и доживотни 
увреждания на местното население, вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Бележки на Комисията
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Предвид данните, подадени от Чешката република в Европейския регистър за 
изпускането и преноса на замърсители (E-PRTR), въведен с Регламент (ЕО) 
№ 166/20061, в района, посочен от вносителите, и по-конкретно в близост до град Ústí 
nad Labem, наистина има няколко съоръжения, извършващи химическа дейност 
съгласно указаното в точка 4 от приложение I към Директива 2008/1/EО за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването2.

Предвид заявеното съгласно Директива 2008/50/EО относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа3 , през 2009 г. зоната от чешката страна на 
границата "CZ042 Ústecký kraj" е надвишавала дневната пределно допустима стойност 
за SO2, годишната пределно допустима стойност за NO2 и дневната пределно 
допустима стойност за PM10.

По отношение на надвишаването през 2009 г .  на дневната пределно допустима 
стойност за SO2  Комисията отбелязва, че през 2008 г. зоната е отговаряла на 
изискванията. Следователно Комисията отблизо ще разгледа ситуацията, за да види 
дали в тази зона съществува дългосрочен проблем с надвишаване на допустимите 
стойности или през 2010 г. зоната отново е отговаряла на изискванията.

По отношение на надвишаването в продължение на няколко години на пределно 
допустимите стойности за PM10, през януари 2010 г. Комисията е започнала процедура 
за нарушение срещу Чешката република.

Относно PM10, в приложение на член 22 от Директива 2008/50/EО, Чешката република 
отново е нотифицирала за освобождаване от задължението да се прилагат пределно 
допустимите стойности за PM10 до 11 юни 2011 г., наред с другото за тази зона. 
Решението на Комисията относно повторната нотификация все още предстои.

По отношение на NO2, държавите-членки трябва да нотифицират не по-късно от 
септември 2011 г. за евентуално отлагане на крайния срок за прилагане на пределно 
допустимите стойности. Крайният срок може да бъде отложен от 1 януари 2010 г. до 1 
януари 2015 г. най-късно.

Заключения

Комисията е на мнение, че са предприети необходимите мерки по отношение на 
неспазването на пределно допустимите стойности за качество на въздуха във 
въпросната област и ще предостави информация относно хода на процедурата за 
нарушение във връзка с неприлагането на пределно допустимите стойности за PM10.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 26 октомври 2011 г.

Предвид заявеното съгласно Директива 2008/50/EО относно качеството на атмосферния 

                                               
1 ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1. Регистърът е обществено достъпен на адрес: http://prtr.ec.europa.eu.
2 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8 (Директивата КПКЗ)
3 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1
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въздух и за по-чист въздух за Европа1, зоната от чешката страна на границата "CZ042 
Ústecký kraj" през 2010 г. зоната е отговаряла на изискванията за дневната пределно 
допустима стойност за SO2. Все още се превишават годишната допустима стойност на 
NO2 и дневната допустима стойност на PM10.

По отношение на NO2 на 29 септември 2011 г. Чешката република нотифицира своето 
намерение да отложи крайния срок за прилагане на допустимите стойности. Комисията 
разполага с девет месеца за оценка на нотификацията.

По отношение на PM10 процедурата за нарушение продължава.

Заключения

Комисията счита, че са предприети необходимите стъпки за коригиране на причините 
довели до нарушаване на допустимите стойности за качество на въздуха в района.

                                               
1 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1


