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Tárgy: Hartmut Tanneberger német állampolgár által benyújtott 0757/2010 számú, 
kb. 11 000 aláírást tartalmazó petíció a Németország és Csehország között a 
határt alkotó Érchegység területén a levegőszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az úgynevezett IPPC irányelvre (az Európai 
Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről), amely a 96/61/EK tanácsi irányelv helyébe lép, és amely értelmében a 
környezetet különösen szennyező ipari és mezőgazdasági üzemeknek jóváhagyást kell 
beszerezniük. Ezt a jóváhagyást csak abban az esetben adják meg, ha teljesülnek bizonyos 
környezetvédelmi követelmények, a vállalatoknak továbbá kötelezettséget kell vállalniuk az 
általuk okozott szennyezés megelőzésére és csökkentésére. A petíció benyújtója rámutat, 
hogy a cseh hatóságok nem tartják be ezeket a rendelkezéseket, ugyanis nem avatkoznak be a 
cseh határ menti területen elhelyezkedő petrolkémiai üzemmel szemben, amelynek 
üzemeltetése komoly légszennyezést okoz. Mivel az Érchegységben ez a levegőszennyezés 
rövid távon nem csupán egészségkárosító, hanem életre szóló ártalmakat okozhat a helyi 
lakosságnak, ezért petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A Bizottság észrevételei
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A Cseh Köztársaságnak a 166/2006/EK rendelet1 által létrehozott Európai Szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási Nyilvántartáshoz (E-PRTR) benyújtott információi alapján valóban 
van több olyan létesítmény, amely a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv2 I. mellékletének 4. pontjában meghatározott 
vegyipari tevékenységeket folytat a petíció benyújtója által említett régióban, konkrétan Ústí 
nad Labem város közelében.

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló 2008/50/EK irányelvnek3 megfelelően benyújtott információk alapján a határ cseh 
oldalán található „CZ042 Ústecký kraj” zóna 2009-ben túllépte az SO2 napi határértékét, az 
NO2 éves határértékét és a PM10 napi határértékét. 

Ami az SO2 napi határértékének 2009-es túllépését illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy a zóna 
2008-ban betartotta a határértéket. Ezért a Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a 
helyzetet, hogy kiderüljön, a határérték hosszú távú túllépésével kapcsolatos problémáról van-
e szó a zónában, vagy később, 2010-ben ismét betartották-e a határértéket.

Annak érdekében, hogy megoldás szülessen a PM10-re vonatkozó határértékek több éve tartó 
túllépésére, a Bizottság 2010 januárjában jogsértési eljárást indított a Cseh Köztársaság ellen. 
Ami azonban a PM-et illeti, a Cseh Köztársaság a 2008/50/EK irányelv 22. cikkét alkalmazva 
ismételten értesítette a Bizottságot a PM-re vonatkozó határértékek alkalmazásának 
kötelezettsége alóli, 2011. június 11-ig tartó mentességről, többek között az említett zóna 
tekintetében. A Bizottság még nem hozott határozatot az ismételt értesítésről.

Ami a NO-t illeti, a tagállamoknak 2011. szeptember végéig kell értesítést küldeniük a 
határértékekre alkalmazandó határidő elhalasztásáról. A határidő 2010. január 1-jéről 
legkésőbb 2015. január 1-jéig halasztható el.

Következtetések

A Bizottság úgy ítéli, hogy megtették az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az adott 
területen megoldást találjanak a levegőminőségi határértékek be nem tartására, és 
tájékoztatással fog szolgálni a PM-re vonatkozó határértékek alkalmazásának elmulasztása 
miatt indított jogsértési eljárással kapcsolatos fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2011. október 26.

A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló 2008/50/EK irányelvnek4 megfelelően benyújtott további információk alapján a határ 
cseh oldalán található („CZ042 Ústecký kraj”) zóna 2010-ben megfelelt az SO2-re vonatkozó 
napi határértéknek.  A NO2-re vonatkozó éves határérték és a PM10-re vonatkozó napi 
határérték továbbra sem került betartásra ebben a zónában.
                                               
1 HL L 33., 2006:2:4., 1. o. A nyilvántartás a következő helyen érhető el a nyilvánosság számára: 
http://prtr.ec.europa.eu.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8. o. (IPPC-irányelv)
3 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
4 HL L 152., 2008.6.11., 1. o.
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Ami a NO2 értéket illeti, a Cseh Köztársaság 2011. szeptember 29-én értesítést küldött 
szándékáról, miszerint kiterjeszti a határértékek betartására vonatkozó határidőt. A 
Bizottságnak kilenc hónap áll rendelkezésére az értesítés megvizsgálására. 

Ami a PM10 értéket illeti, még folyamatban van a jogsértési eljárás.

Következtetések

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy megtették az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az adott 
területen megoldást találjanak a levegőminőségi határértékek be nem tartásának problémájára. 


