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PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

26.10.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0757/2010, którą złożył Hartmut Tannenberger (Niemcy) z mniej 
więcej 11 000 podpisów, w sprawie zanieczyszczenia powietrza w regionie 
Rudaw na granicy pomiędzy Niemcami i Czechami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do dyrektywy 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywy IPPC), 
zastępującej dyrektywę Rady 96/6/WE, zgodnie z którą należy otrzymać pozwolenie na 
działalność przemysłową i rolniczą powodującą znaczne zanieczyszczenie. Takie pozwolenie 
można wydać tylko wtedy, gdy spełnione są określone wymogi środowiskowe, 
a przedsiębiorstwa same muszą podjąć działania, aby zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń 
i ograniczyć ich ilość. Składający petycję uważa, że władze Czech nie podporządkowały się 
przepisom, nie podejmując żadnych działań wobec zakładu petrochemicznego znajdującego 
się na granicy czeskiej, którego działalność powoduje poważne zanieczyszczenie powietrza. 
Z uwagi na to, że zanieczyszczenie powietrza w regionie Rudaw stanowi nie tylko 
krótkoterminowe zagrożenie dla zdrowia, lecz może także na trwałe zaszkodzić 
mieszkańcom, składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą 
kwestią.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.
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Uwagi Komisji

Zgodnie ze danymi przekazanymi przez Czechy do Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) ustanowionego przez rozporządzenie (WE) 
nr 166/20061 rzeczywiście istnieje kilka instalacji prowadzących działalność chemiczną 
zgodnie z definicją w punkcie 4 załącznika I dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli2 w regionie wskazanym przez 
składającego petycję, zwłaszcza w pobliżu miasta Ústí nad Labem.

Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy3w strefie po czeskiej stronie granicy 
„CZ042 Ústecký kraj” przekroczono w 2009 r. dzienną wartość dopuszczalną dla SO2, roczną 
wartość dopuszczalną dla NO2 i dzienną wartość dopuszczalną dla PM10. 

W kontekście przekroczenia dziennej wartości dopuszczalnej dla SO2 w 2009 r. Komisja 
odnotowuje, że nie przekroczono dopuszczalnych wartości w strefie w 2008 r. W związku 
z powyższym Komisja będzie ściśle monitorować sytuację w celu stwierdzenia, czy mamy do 
czynienia z długofalowym przekraczaniem norm w strefie czy też udało się w 2010 r. 
ponownie osiągnąć poziom zgodności.

Aby rozwiązać problem przekraczania przez kilka lat dopuszczalnych wartości dla PM10, 
Komisja wszczęła w styczniu 2010 r. przeciwko Czechom postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
Jednak w odniesieniu do PM10 Czechy ponownie powiadomiły na mocy art. 22 dyrektywy 
2008/50/WE o wyłączeniu z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla PM10 do 
dnia 11 czerwca 2011 r. między innymi w odniesieniu do tej strefy. Decyzja Komisji 
w sprawie rzeczonego ponownego powiadomienia nie została jeszcze podjęta.

Państwa członkowskie muszą dostarczyć takie powiadomienie o odroczeniu terminu 
stosowania wartości dopuszczalnych NO2 do końca września 2011 r. Termin dostosowania 
się do wartości dopuszczalnych może zostać odroczony najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r.

Wnioski

Komisja jest zdania, że podjęto konieczne działania w celu rozwiązania problemu braku 
zgodności z wartościami dopuszczalnymi dla jakości powietrza na omawianym terenie, 
i dostarczy informacje na temat rozwoju postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z niezachowaniem wartości dopuszczalnych dla PM10.

4. Odpowiedź Komisji (REV.), otrzymana dnia 26 października 2011 r.

W oparciu o nowe sprawozdania na mocy dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy strefa przygraniczna w Czechach („CZ042 
Ústecký kraj”) spełniała dzienną wartość dopuszczalną dla SO2 w 2010 r.  Roczna wartość 

                                               
1 Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1. Rejestr jest udostępniony na stronie http://prtr.ec.europa.eu.
2 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3 Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.
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dopuszczalna dla NO2 i dzienna wartość dopuszczalna dla PM10 wciąż są przekraczane w tej 
strefie.

Jeśli chodzi o NO2, w dniu 29 września 2011 r. Czechy powiadomiły o swym zamiarze 
odroczenia terminu stosowania wartości dopuszczalnych. Komisja ma dziewięć miesięcy na 
ocenę powiadomienia. 

Jeśli chodzi o PM10 postępowanie w sprawie uchybienia wciąż się toczy.

Wnioski

Komisja jest zdania, że podjęto konieczne działania w celu rozwiązania problemu braku 
zgodności z wartościami dopuszczalnymi dla jakości powietrza na omawianym terenie. 


