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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0757/2010 dėl oro taršos Rūdinių kalnų teritorijoje Vokietijos ir 
Čekijos pasienyje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Hartmut Tannenberger, 
su maždaug 11 000 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas remiasi TIPK direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės), pakeičiančia Tarybos direktyvą 
96/6/EB, pagal kurią leidimo reikia visų pirma taršiai pramonės ir žemės ūkio veiklai. Toks 
leidimas išduodamas tik tada, kai laikomasi tam tikrų aplinkos apsaugos reikalavimų, o 
bendrovės pačios turi imtis veiksmų, siekdamos išvengti ir kuo labiau sumažinti bet kokią jų 
keliamą taršą. Peticijos pateikėjas mano, kad šių nuostatų nesilaiko Čekijos valdžios 
institucijos, kurios nesiima veiksmų dėl cheminės naftos gamyklos Čekijos pasienio 
teritorijoje, kurią eksploatuojant smarkiai didinama oro tarša. Kadangi ši oro tarša Rūdiniuose 
kalnuose nėra tik trumpalaikis pavojus sveikatai, bet gali padaryti ir ilgalaikę žalą vietos 
gyventojams, peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Komisijos pastabos

Remiantis Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registre (EIPTR), sukurtame 
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Reglamentu (EB) Nr. 166/20061, Čekijos pateikta informacija, peticijoje nurodytame regione, 
visai netoli nuo Ūsčio prie Labės, iš tiesų yra įrenginių, kuriuose vykdoma Direktyvos 
2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)2 I priedo 4 punkte apibrėžtų 
rūšių cheminė veikla.

Remiantis informacija, pateikta pagal Direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje3, Čekijos teritorijoje esančioje zonoje „CZ042 Ústecký kraj“ SO2
dienos ribinė vertė, NO2 metų ribinė vertė ir KD10 dienos ribinė vertė 2009 m. viršijo normas. 

Dėl SO2 dienos ribinės vertės viršijimo 2009 m. Komisija nurodo, kad 2008 m. ši vertė atitiko 
normą. Taigi Komisija atidžiai stebės padėtį, siekdama išsiaiškinti, ar šis viršijimas – ilgalaikė 
zonos problema, ar 2010 m. šioje zonoje ribinės vertės vėl atitiko normą.

Spręsdama kelerius metus viršijamos KD10 ribinės vertės klausimą, Komisija 2010 m. 
sausio mėn. pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Čekijos Respubliką. 
Tačiau dėl KD10 Čekijos Respublika pakartotinai pranešė, kad taikant Direktyvos 2008/50/EB 
22 straipsnį reikalavimas neviršyti nustatytų KD10 ribinių verčių, inter alia, šiai zonai 
netaikomas iki 2010 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas dėl pakartotinio pranešimo kol 
kas nepriimtas.

Dėl NO2 valstybės narės turi iki 2011 m. rugsėjo mėn. pabaigos pranešti apie bet kokį termino 
laikytis ribinių verčių pratęsimą. Terminą galima pratęsti nuo 2010 m. sausio 1 d. ne vėliau 
kaip iki 2015 m. sausio 1 d.

Išvados

Komisija mano, kad nagrinėjant oro kokybės ribinių verčių nesilaikymo šioje vietovėje 
klausimą imtasi reikiamų veiksmų, ir suteiks informaciją apie tai, kaip vyksta dėl KD10 ribinių 
verčių nesilaikymo pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Remiantis nauja informacija, pateikta pagal Direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės 
ir švaresnio oro Europoje4, Čekijos Respublikos pasienyje esančioje zonoje „CZ042 Ústecký 
kraj“ SO2 dienos ribinė vertė 2010 m. atitiko normas.  NO2 metų ribinė vertė ir PM10 dienos 
ribinė vertė šioje teritorijoje vis dar viršija normas.

Dėl NO2 2011 m. rugsėjo 29 d. Čekijos Respublika paskelbė apie savo ketinimą atidėti ribinių 
verčių taikymo terminą. Komisija turi per devynis mėnesius įvertinti pranešimą. 

Dėl PM10, pažeidimo nagrinėjimo procedūra tebevykdoma.

Išvada

                                               
1 OL L 33, 2006 2 4, p. 1. Atviroji prieiga prie registro suteikiama čia: http://prtr.ec.europa.eu.
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8 (TIPK direktyva).
3 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
4 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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Komisija mano, kad nagrinėjant oro kokybės ribinių verčių nesilaikymo šioje vietovėje 
klausimą imtasi reikiamų veiksmų.“


