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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0757/2010, ingediend door Hartmut Tannenberger (Duitse 
nationaliteit), gesteund door ongeveer 11 000 medeondertekenaars, over de 
luchtverontreiniging in het Ertsgebergte, dat de grens vormt tussen Duitsland en 
Tsjechië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de zogenaamde IPPC-richtlijn (Richtlijn 2008/1/EG van het Europees 
Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging), die 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad vervangt en krachtens welke voor industriële en 
landbouwactiviteiten met een groot verontreinigingspotentieel een vergunning is vereist. Een 
dergelijke vergunning kan slechts worden verleend als aan bepaalde milieuvoorwaarden 
wordt voldaan, zodat de ondernemingen zelf verantwoordelijk worden voor de preventie en 
vermindering van de vervuiling die zij kunnen veroorzaken. Indiener wijst erop dat deze 
bepalingen niet worden gehandhaafd door de Tsjechische autoriteiten. Deze treden namelijk 
niet op tegen de in het Tsjechische grensgebied gelegen petrochemische installaties, die door 
hun werkzaamheden ernstige luchtverontreiniging veroorzaken. Aangezien deze 
luchtverontreiniging in het Ertsgebergte niet alleen op korte termijn een gezondheidsrisico 
vormt, maar de omwonenden ook blijvende schade kan toebrengen, verzoekt indiener het 
Europees Parlement om de zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Opmerkingen van de Commissie
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Afgaand op de gegevens die de Tsjechische Republiek heeft ingediend bij het Europees 
register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR), dat is 
ingesteld bij Verordening (EG) nr. 166/20061, bevinden zich in de regio waarnaar indieners 
verwijzen, met name nabij de stad Ústí nad Labem, inderdaad verschillende installaties waar 
chemische activiteiten zoals gedefinieerd in punt 4 van Bijlage I bij Richtlijn 2008/1/EG 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging2, plaatsvinden.

Afgaand op de onder Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 
voor Europa ingediende informatie3, werden in de zone "CZ042 Ústecký kraj" aan de 
Tsjechische kant van de grens in 2009 de daggrenswaarde voor SO2, de jaargrenswaarde voor 
NO2 en de daggrenswaarde voor PM10 overschreden. 

Ten aanzien van de overschrijding van de daggrenswaarde voor SO2 in 2009 wijst de 
Commissie erop dat de zone in 2008 voldeed aan de wetgeving. Zij zal de situatie derhalve 
nauwlettend in de gaten houden om vast te stellen of er sprake is van een blijvende 
overschrijding in deze zone, of dat deze in 2010 weer onder de vastgestelde grenswaarden 
blijft.

Inzake de overschrijding, gedurende meerdere jaren, van de grenswaarden voor PM10 heeft de 
Commissie in januari 2010 een inbreukprocedure ingeleid tegen de Tsjechische Republiek. 
Ten aanzien van PM10 heeft de Tsjechische Republiek op grond van artikel 22 van 
Richtlijn 2008/50/EG echter een nieuwe aanmelding ingediend met betrekking tot een 
vrijstelling, tot 11 juni 2011, van de verplichting de grenswaarden voor PM10 toe te passen, 
onder andere voor voornoemde zone. De Commissie heeft over deze nieuwe aanmelding nog 
geen besluit genomen.

Voor NO2 hebben de lidstaten tot eind september 2011 om een eventuele verlenging van de 
termijn waarbinnen de grenswaarden moeten worden toegepast aan te melden. Deze termijn 
kan tot uiterlijk 1 januari 2015 worden verlengd.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de noodzakelijke stappen zijn ondernomen om het verzuim 
van de Tsjechische Republiek zich te houden aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit in 
het gebied aan te pakken, en zal informatie verstrekken over het verloop van de 
inbreukprocedure wegens het niet toepassen van de grenswaarden voor PM10.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011

Afgaand op de ingediende nieuwe informatie uit hoofde van Richtlijn 2008/50/EG betreffende 
de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa4, werd in 2010 de daggrenswaarde voor SO2
nageleefd in het grensgebied van de Tsjechische Republiek ("CZ042 Ústecký kraj").  De 
jaargrenswaarde voor NO2 en de daggrenswaarde voor PM10 worden in dat gebied nog steeds 

                                               
1 PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1. Het register is openbaar toegankelijk via http://prtr.ec.europa.eu.
2 PB L 24 van 29.01.2008, blz. 8 (de IPPC-Richtlijn).
3 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
4 PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.
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overschreden.

Wat NO2 betreft heeft de Tsjechische Republiek op 29 september 2011 verklaard de 
tijdslimiet voor toepassing van de grenswaarden te willen verschuiven. De Commissie heeft 
negen maanden de tijd om de verklaring te evalueren. 

Wat PM10 betreft, is de inbreukprocedure nog aan de gang.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de noodzakelijke stappen zijn ondernomen om het verzuim 
van de Tsjechische Republiek zich te houden aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit in 
het gebied aan te pakken.


