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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0757/2010 af Hartmut Tanneberger, tysk statsborger, og ca. 11 000 
medunderskrivere, om luftforureningen i området Erzgebirge, der danner grænse 
mellem Tyskland og Tjekkiet

1. Sammendrag

Andrageren henviser til det såkaldte IPPC-direktiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), som erstatter Rådets 
direktiv 96/61/EF, i henhold til hvilket særligt forurenende industri- og 
landbrugsvirksomheder skal indhente godkendelse. Denne godkendelse gives kun, når 
bestemte miljøkrav er overholdt, og virksomhederne skal selv påtage sig at forebygge og 
mindske den forurening, de måtte forårsage. Andrageren påpeger, at disse bestemmelser ikke 
bliver overholdt af de tjekkiske myndigheder, der undlader at gribe ind over for de i det 
tjekkiske grænseområde beliggende petrokemiske anlæg, hvis drift giver anledning til en 
alvorlig luftforurening. Da denne luftforurening i Erzgebirge ikke bare er sundhedsfarlig på 
kort sigt, men også kan påføre lokalbefolkningen livsvarige skader, anmoder andrageren 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Kommissionens bemærkninger til andragendet
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I henhold til Den Tjekkiske Republiks oplysninger til det europæiske register over udledning 
og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) oprettet ved forordning (EF) nr. 166/20061

findes der adskillige anlæg, der udfører kemiske aktiviteter som defineret i punkt 4 i Bilag I til 
direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2 i den region, 
andrageren henviser til, især i nærheden af byen Ústí nad Labem.

I henhold til oplysningerne under direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa3 overskred man i området på den tjekkiske side af grænsen, "CZ042 Ústecký kraj", i 
2009 den daglige grænseværdi for SO2, den årlige grænseværdi for NO2 og den daglige 
grænseværdi for PM10.

Med hensyn til overskridelsen af den daglige grænseværdi for SO2 i 2009 bemærker 
Kommissionen, at området overholdt grænseværdierne i 2008. Den vil derfor nøje overvåge 
situationen for at se, om der er tale om et problem med overskridelser over en længere 
periode, eller om området efterfølgende overholder grænseværdierne igen i 2010.

Med henblik på at løse problemerne med overskridelse af PM10-grænseværdierne gennem 
flere år indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Den Tjekkiske Republik i 
januar 2010.
Med hensyn til PM10 har Den Tjekkiske Republik imidlertid i henhold til artikel 22 i direktiv 
2008/50/EF indgivet en ny oplysning om undtagelse fra forpligtelsen til at anvende 
grænseværdierne for PM10 frem til den 11. juni 2011 for bl.a. denne zone. Kommissionen har 
endnu ikke afsluttet sin vurdering af denne nye oplysning.

Med hensyn til NO2 har medlemsstaterne tid indtil udgangen af september 2011 til at 
informere Kommissionen om en eventuel udsættelse af fristen for overholdelse af 
grænseværdierne. Fristen kan udsættes til senest den 1. januar 2015.

Konklusioner

Kommissionen er af den opfattelse, at man har taget de nødvendige skridt til at rette op på den 
manglende overholdelse af grænseværdierne for luftkvalitet i området, og vil fremlægge 
oplysninger om udviklingen i overtrædelsesprocedurerne for manglende gennemførelse af 
PM10-grænseværdierne."

4. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011. (REV)

I henhold til de nye oplysninger under direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa4 har man i området på den tjekkiske side af grænsen, "CZ042 Ústecký kraj", overholdt 
den daglige grænseværdi for SO2 i 2010. Den årlige grænseværdi for NO2 og den daglige 
grænseværdi for PM10 bliver stadig overskredet i dette område.

                                               
1 EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1. Registret er offentligt tilgængeligt på http://prtr.ec.europa.eu.
2 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8 (IPPC-direktivet).
3 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
4 EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.
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Hvad angår NO2 meddelte Den Tjekkiske Republik den 29. september 2010, at den agtede at 
udsætte fristen for anvendelse af grænseværdierne. Kommissionen har en frist på ni måneder 
til at tage stilling til meddelelsen. 

Hvad angår PM10 er overtrædelsesproceduren stadig verserende.

Konklusioner

Kommissionen er af den opfattelse, at man har taget de nødvendige skridt til at rette op på den 
manglende overholdelse af grænseværdierne for luftkvalitet i området. 


