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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0757/2010, adresată de Hartmut Tanneberger, de cetățenie 
germană, însoțită de cca. 11 000 de semnături, privind poluarea aerului din 
regiunea Erzgebirge, în zona de graniță dintre Germania și Republica Cehă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la așa-numita Directivă IPPC (Directiva 2008/1/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării), care înlocuiește 
Directiva 96/61/CE a Consiliului, conform căreia în special activitățile industriale și agricole 
puternic poluante trebuie să obțină autorizație. Această autorizație poate fi emisă doar dacă 
sunt îndeplinite anumite condiții legate de mediu, iar companiile se angajează să prevină și să 
reducă poluarea pe care o provoacă. Petiționarul consideră că aceste norme nu sunt respectate 
de autoritățile cehe care nu intervin împotriva fabricii petrochimice din zona de frontieră cehă, 
a cărei activitate provoacă o serioasă poluare a aerului. Întrucât această poluare a aerului din 
Erzgebirge are efect nu doar pe termen scurt, ci poate afecta sănătatea populației locale pe 
viață, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Observațiile Comisiei

Pe baza datelor transmise de Republica Cehă către Registrul european al emisiilor și 
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transferului de poluanți (E-PRTR), înființat prin Regulamentul (CE) nr. 166/20061, există, 
într-adevăr, mai multe instalații care desfășoară activități chimice, astfel cum sunt acestea 
definite la punctul 4 din anexa I la Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării2, în regiunea menționată de petiționari, în special în apropierea orașului 
Ústí nad Labem.

Pe baza datelor transmise în conformitate cu Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa3, în 2009, zona din partea cehă a frontierei 
„CZ042 Ústecký kraj” depășea valoarea limită zilnică pentru SO2, valoarea limită anuală 
pentru NO2 și valoarea limită zilnică pentru PM10.

În ceea ce privește depășirea valorii limită zilnice de SO2 în 2009, Comisia constată că zona 
respecta valorile normale în 2008. Prin urmare, aceasta va monitoriza îndeaproape situația 
pentru a vedea dacă există o problemă de depășire a acestora pe termen lung în zonă sau dacă, 
ulterior, în 2010, acestea sunt din nou respectate.

Pentru a aborda depășirea pe o durată de mai mulți ani a valorilor limită de PM10, în ianuarie 
2010, Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Republicii Cehe.
Cu toate acestea, în ceea ce privește PM10, Republica Cehă a notificat din nou, în aplicarea 
articolului 22 din Directiva 2008/50/CE, o exceptare de la obligația de a aplica valorile limită 
de PM10 până la 11 iunie 2011, între altele, pentru acea zonă. Decizia Comisiei cu privire la 
noua notificare este încă în curs.

În ceea ce privește NO2, statele membre au termen până la sfârșitul lunii septembrie 2011 
pentru a comunica orice amânare a termenului-limită pentru aplicarea valorilor-limită.
Termenul-limită poate fi amânat de la 1 ianuarie 2010 până la 1 ianuarie 2015, cel târziu.

Concluzii

Comisia consideră că au fost luate măsurile necesare pentru a aborda nerespectarea valorilor 
limită privind calitatea aerului în zonă și va furniza informații cu privire la evoluția procedurii 
privind încălcarea dreptului comunitar pentru nerespectarea valorilor limită de PM10.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 26 octombrie 2011

Pe baza datelor transmise în conformitate cu Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa4, în 2009, zona din partea cehă a frontierei 
„CZ042 Ústecký kraj” a atins valoarea normală zilnică pentru SO2 în 2010.  Valoarea limită 
anuală pentru NO2 și valoarea limită zilnică pentru PM10 sunt încă depășite în acea zonă.

În ceea ce privește NO2, la 29 septembrie 2011, Republica Cehă a comunicat intenția sa de a 
amâna termenul de aplicare a valorilor-limită. Comisia are la dispoziție nouă luni pentru 

                                               
1 JO L 33, 4.2.2006, p. 1. Registrul este disponibil publicului la adresa http://prtr.ec.europa.eu.
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8 (Directiva IPPC).
3 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
4 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
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examinarea informațiilor comunicate.

În privința PM10, procedura privind încălcarea dreptului comunitar este încă în  curs.

Concluzii

Comisia consideră că au fost luate măsurile necesare pentru a aborda nerespectarea valorilor-
limită privind calitatea aerului în zonă.


