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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0757/2010 του Hartmut Tannenberger, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από περίπου 11.000 υπογραφές, σχετικά με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην περιοχή Erzgebirge στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και 
Τσεχικής Δημοκρατίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην οδηγία ΟΠΕΡ (οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης), που αντικατέστησε την οδηγία 96/6/ΕΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 
απαιτείται άδεια για ιδιαίτερα ρυπογόνες βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες. 
Τέτοιου είδους άδεια χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις, και οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν οι ίδιες δράση προκειμένου να 
αποτρέψουν και να ελαχιστοποιήσουν τυχόν ρύπανση που προκαλούν. Ο αναφέρων εκτιμά 
ότι οι τσεχικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν προς αυτές τις διατάξεις, και ότι δεν έλαβαν μέτρα 
κατά της μονάδας παραγωγής πετροχημικών στην περιοχή των τσεχικών συνόρων, η 
λειτουργία της οποίας προκαλεί σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση. Εφόσον η εν λόγω
ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή Erzgebirge δεν συνιστά μόνο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο 
για την υγεία αλλά ενδέχεται επίσης να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στον πληθυσμό της 
περιοχής, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Βάσει των όσων υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων (ΜΕΜΡ) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/20061 υπάρχουν 
πράγματι αρκετές εγκαταστάσεις που διεξάγουν δραστηριότητες που σχετίζονται με χημικά, 
όπως αυτές καθορίζονται στο σημείο 4 του Παραρτήματος I της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά 
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2 στην περιοχή για την οποία 
κάνουν λόγο οι αναφέροντες, ιδιαίτερα κοντά στην πόλη Ústí nad Labem.

Βάσει των στοιχείων που κατατέθηκαν σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2008/50 για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη3, το 2009, η 
περιοχή «CZ042 Ústecký kraj» στη ζώνη στην τσεχική πλευρά των συνόρων υπερέβαινε την 
ημερήσια οριακή τιμή διοξειδίου του θείου (SO2), την ετήσια οριακή τιμή διοξειδίου του 
αζώτου (NO2) και την ημερήσια οριακή τιμή σωματιδίων ΑΣ10. 

Όσον αφορά την υπέρβαση της ημερήσιας τιμής διοξειδίου του θείου (SO2) το 2009, η 
Επιτροπή σημειώνει ότι η εν λόγω ζώνη συμμορφωνόταν το 2008. Ως εκ τούτου, θα 
παρακολουθεί στενά την κατάσταση για να διαπιστώσει αν υπάρχει μακροχρόνιο πρόβλημα 
υπέρβασης των τιμών στην εν λόγω ζώνη ή αν, εν συνεχεία, επανήλθε στις απαιτούμενες 
τιμές το 2010. 

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η επί σειρά ετών υπέρβαση των οριακών τιμών ΑΣ10, η 
Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας τον Ιανουάριο 
του 2010. 
Όσον αφορά τα ΑΣ10, η Τσεχική Δημοκρατία κοινοποίησε, ωστόσο, εκ νέου, κατ’ εφαρμογήν 
του άρθρου 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής των 
οριακών τιμών ΑΣ10 μέχρι τις 11 Ιουνίου 2011, μεταξύ άλλων, και για τη συγκεκριμένη ζώνη. 
Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την εκ νέου κοινοποίηση εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2), τα κράτη μέλη έχουν διορία έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου του 2011 για να κοινοποιήσουν τυχόν αναβολή της προθεσμίας εφαρμογής των 
οριακών τιμών. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 1η
Ιανουαρίου 2015 το αργότερο.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της μη 
συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και θα 
παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας επί παραβάσει για τη μη 
εφαρμογή των οριακών τιμών ΑΣ10.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

                                               
1 ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1. Το μητρώο είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της διεύθυνσης 
http://prtr.ec.europa.eu.
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8 (οδηγία ΟΠΕΡ).
3 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.
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Με βάση τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2008/50 για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1, το 2010, η 
ζώνη στα σύνορα της Τσεχικής Δημοκρατίας ("CZ042 Ústecký kraj") συμμορφώθηκε με την 
ημερήσια οριακή τιμή διοξειδίου του θείου (SO2).  Η ετήσια τιμή διοξειδίου του αζώτου 
(NO2) και η ημερήσια τιμή σωματιδίων ΑΣ10 υπερβαίνουν ακόμη τα όρια στην εν λόγω ζώνη.

Όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2), στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, η Τσεχική 
Δημοκρατία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παρατείνει την προθεσμία εφαρμογής των 
οριακών τιμών. Η Επιτροπή διαθέτει εννέα μήνες για να αξιολογήσει την ανακοίνωση.  

Όσον αφορά τις οριακές τιμές ΑΣ10, η διαδικασία επί παραβάσει είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της μη 
συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. 

                                               
1 ΕΕ L 152, της 11.6.2008, σ. 1


