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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

26.10.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0757/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Hartmut Tannenberger un kam pievienoti 11 000 paraksti, par gaisa 
piesārņojumu Rūdu kalnu apgabalā pie robežas starp Vāciju un Čehijas 
Republiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz IPPC direktīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli), ar kuru aizstāj 
Direktīvu 96/6/EK un saskaņā ar kuru īpaši piesārņojošas rūpnieciskas vai lauksaimnieciskas 
darbības veikšanai ir jāsaņem atļauja. Šāda atļauja tiek izsniegta tikai tad, ja ir izpildītas 
noteiktas prasības attiecībā uz vidi, un pašiem uzņēmumiem ir jārīkojas, lai novērstu un 
mazinātu to radīto piesārņojumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Čehijas varasiestādes 
nav ievērojušas šos noteikumus, nevēršoties pret naftas ķīmijas rūpnīcu, kura atrodas Čehijas 
pierobežā un kuras darbība rada nopietnu gaisa piesārņojumu. Ņemot vērā to, ka gaisa 
piesārņojums Rūdu kalnu apgabalā nav tikai īslaicīgs veselības apdraudējums, bet tā sekas 
vietējie iedzīvotāji var izjust arī mūža ilgumā, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā
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Ņemot vērā datus, ko Čehijas Republika ir iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 166/20061

izveidotajā Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrā (E-PRTR), lūgumraksta 
iesniedzēju minētajā reģionā, t. i., Ūsti pie Labas (Ústí nad Labem) pilsētas tuvumā, patiešām 
darbojas vairākas ķīmisko vielu ražošanas iekārtas, ar kurām tiek veiktas rūpnieciskas 
darbības, kas iekļautas Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli2 I pielikuma 4. punktā.

Pamatojoties uz datiem, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un 
tīrāku gaisu Eiropai3, Ūstu apgabalā (CZ042 Ústecký kraj) Čehijas pierobežas zonā 
2009. gadā bija pārsniegta SO2 dienas robežvērtība, NO2 gada robežvērtība un PM10 dienas
robežvērtība.

Attiecībā uz SO2 dienas robežvērtības pārsniegšanu 2009. gadā Komisija norāda, ka 
2008. gadā attiecīgās prasības šajā zonā bija ievērotas. Tādēļ Komisija rūpīgi kontrolēs 
situāciju, lai noskaidrotu, vai robežvērtības šajā zonā tiek pārsniegtas ilgstoši, vai arī vēlāk 
2010. gadā atkal ir nodrošināta šīs zonas atbilstība attiecīgajām prasībām.

Lai novērstu to, ka PM10 robežvērtības tiek pārsniegtas jau vairākus gadus, Komisija 
2010. gada janvārī sāka īstenot pienākumu neizpildes procedūru pret Čehijas Republiku.
Attiecībā uz PM10 Čehijas Republika, piemērojot Direktīvas 2008/50/EK 22. pantu, ir atkārtoti 
ziņojusi, ka vēlas izmantot iespēju līdz 2011. gada 11. jūnijam atkāpties no pienākuma 
piemērot PM10 robežvērtības, cita starpā arī attiecībā uz šo zonu. Komisija vēl nav pieņēmusi 
lēmumu par šo atkārtoto paziņojumu.

Attiecībā uz NO2 dalībvalstīm līdz 2011. gada septembrim bija jāziņo, ja tās uz vēlāku laiku 
atlika termiņu, sākot no kura ir jānodrošina atbilstība attiecīgajām robežvērtībām. Šo termiņu 
var atlikt no 2010. gada 1. janvāra un ne ilgāk kā līdz 2015. gada 1. janvārim.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka ir veikti vajadzīgie pasākumi, lai risinātu jautājumu par gaisa kvalitātes 
robežvērtību neievērošanu attiecīgajā teritorijā, un sniegs informāciju par pienākumu 
neizpildes procedūras norisi, kas uzsākta saistībā ar PM10 robežvērtību neievērošanu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Ņemot vērā jaunākos datus, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 2008/50/EK par gaisa kvalitāti 
un tīrāku gaisu Eiropai4, Čehijas Republikas pierobežas zonā Ūstu apgabalā (CZ042 Ústecký 
kraj) atbilstība SO2 dienas robežvērtībai 2010. gadā bija nodrošināta. Gan NO2 gada 
robežvērtība, gan PM10 dienas robežvērtība šajā zonā joprojām ir pārsniegta.

Attiecībā uz NO2 Čehijas Republika 2011. gada 29. septembrī paziņoja, ka ir iecerējusi atlikt 
termiņu, sākot no kura ir jānodrošina atbilstība attiecīgajām robežvērtībām. Komisijas rīcībā ir 

                                               
1 OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp. Reģistrs ir publiski pieejams vietnē http://prtr.ec.europa.eu.
2 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp. (IPPC direktīva).
3 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
4 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
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deviņi mēneši, lai attiecīgo paziņojumu izvērtētu. 

Attiecībā uz PM10 joprojām turpinās pienākumu neizpildes procedūra.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka ir veikti vajadzīgie pasākumi, lai risinātu jautājumu par gaisa kvalitātes 
robežvērtību neievērošanu attiecīgajā teritorijā. 


