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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1083/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Wolfdietrich Burde, par vides pārkāpumu nepietiekamu uzraudzību no 
Komisijas puses Freiburgā Breisgavā, Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nav saņēmis atbildi ne uz vienu no savām 2013. gada martā 
un aprīlī Komisijai tiešsaistē iesniegtajām sūdzībām par Savienības gaisa kvalitātes tiesību aktu 
pārkāpumiem un Vācijas iestāžu nespēju līdz 2015. gadam samazināt slāpekļa oksīda emisijas 
līdz noteiktajam līmenim. Varas iestādes jau ir pagarinājušas un pēc tam atcēlušas attiecīgo 
termiņu, neskatoties uz to, ka situācija Freiburgas pilsētā ļauj ievērot noteiktās prasības 
paredzētajā laikā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 17. jūlijā

Komisija 2014. gada septembrī nosūtīja Vācijai pieprasījumu EU Pilot sistēmā saistībā ar 
Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai1 paredzēto gaisa kvalitātes 
robežvērtību pārkāpumu attiecībā uz NO2 vairākās gaisa kvalitātes zonās.

Komisija 2015. gada jūnijā nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli Vācijai par to, ka šī valsts nav 
ievērojusi gaisa kvalitātes robežvērtības attiecībā uz NO2 vairākus gadus pēc kārtas vairākās 
gaisa kvalitātes zonās, tostarp zonā Freiburgas apkārtnē, uz ko attiecas šis lūgumraksts. 
Oficiālajā paziņojuma vēstulē Komisija arī norādīja, ka Vācija nav veikusi atbilstīgus 

1 OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
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pasākumus šajās zonās, lai neatbilstības periodu padarītu pēc iespējas īsāku, kā prasīts Direktīvā 
2008/50/EK. 

Secinājums

Komisija risina lūgumraksta iesniedzēja norādītos jautājumus, uzsākot iepriekš minēto 
pārkāpuma procedūru.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2016. gada 28. oktobrī

Gaisa piesārņojums vēl joprojām ir viens no svarīgākajiem vides veselības jautājumiem ES, 
katru gadu izraisot vairāk nekā 400 tūkstošus pāragras nāves gadījumu. Vācijā vien katru gadu 
gaisa piesārņojuma dēļ pāragri mirst 60 tūkstoši cilvēku.

Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai ir noteiktas robežvērtības 
piesārņojošo vielu koncentrācijai gaisā, lai novērstu, nepieļautu un mazinātu šā piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību un/vai vidi kopumā. Šajā direktīvā ir paredzēts pienākums 
sasniegt rezultātu, nevis izvēlēties līdzekļus; līdzekļu izvēle ir atstāta dalībvalstu ziņā. Tas 
nozīmē, ka minētā direktīva neparedz Komisijai pilnvaras aizliegt konkrētus pilsētas veiktos 
pasākumus.

Attiecībā uz NO2 koncentrāciju gaisā Direktīva 2008/50/EK paredz, ka, ievērojot gadā 
pieļaujamo vērtību, vidējā koncentrācija gaisā nedrīkst pārsniegt 40 µg/m³. Kopš 2010. gada 
(gads, līdz kuram būtu bijis jāsasniedz atbilstība robežlielumam) ticis ziņots, ka vidējā 
koncentrācija Freiburgā pārsniedz gada robežlielumu. Saskaņā ar Vācijas sniegtajiem 
ikgadējiem gaisa kvalitātes ziņojumiem Komisijai maksimālais vidējais NO2 koncentrācijas 
robežlielums zonā Freiburgas apkārtnē periodā no 2010. gada līdz 2015. gadam ir krities no 
70 μg/m³ uz 56 μg/m³. Neraugoties uz šo samazināšanās tendenci, Freiburga 2015. gadā vēl 
aizvien pārsniedza NO2 gada robežvērtību par 40 %.

Komisija 2014. gada septembrī nosūtīja Vācijai pieprasījumu EU Pilot sistēmā saistībā ar 
Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai1 paredzēto gaisa kvalitātes 
robežvērtību pārkāpumu attiecībā uz NO2 vairākās gaisa kvalitātes zonās.

Komisija 2015. gada jūnijā nosūtīja oficiālu paziņojuma vēstuli Vācijai par to, ka Vācija nav 
ievērojusi gaisa kvalitātes robežvērtības attiecībā uz NO2 vairākus gadus pēc kārtas vairākās 
gaisa kvalitātes zonās, tostarp zonā Freiburgas apkārtnē, uz kuru attiecas šis lūgumraksts. 
Oficiālajā paziņojuma vēstulē Komisija arī norādīja, ka Vācija nav veikusi atbilstīgus 
pasākumus šajās zonās, lai neatbilstības periodu padarītu pēc iespējas īsāku, kā prasīts direktīvā.

Freiburga ir paziņojusi par sava 2012. gada gaisa kvalitātes plāna (“Fortschreibung”) 
atjaunināšanu 2015. gadam, taču tas vēl nav publicēts2.

Secinājums

1 OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
2 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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Galvenā atbildība par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu ir dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. Turklāt par ES tiesību aktu īstenošanu atbildīgo dalībvalstu administratīvo iestāžu 
rīcībā ir efektīvāki līdzekļi konkrētu neatbilstības problēmu risināšanai, ja vien attiecīgā sūdzība 
ir atzīstama par pamatotu.

Tomēr, tā kā robežvērtības ir pārkāptas nepārtraukti, Komisija jau sākusi pārkāpuma 
procedūru pret Vāciju par pastāvīgu neatbilstību Direktīvas 2008/50/EK 13. un 23. pantam 
attiecībā uz NO2 (un PM10) robežvērtībām. 

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2017. gada 31. martā

Saskaņā ar jaunāko ikgadējo ziņojumu par gaisa kvalitāti, ko Vācija nosūtīja Komisijai, 
Freiburga 2015. gadā joprojām pārsniedza gada vidējās NO2 koncentrācijas robežlielumu 40 
μg/m³, kas ir noteikts Direktīvā 2008/50/EK, par 16 μg/m³ (40%).

Tā kā daudzās Vācijas pilsētās joprojām tiek pārsniegti NO2 robežlielumi, Komisija ir veikusi 
papildu pasākumus pienākumu neizpildes procedūrā pret Vāciju saistībā ar šo jautājumu. 
2017. gada februārī, pēc pieprasījuma nosūtīšanas EU Pilot sistēmā 2014. gada septembrī un 
oficiālas brīdinājuma vēstules nosūtīšanas 2015. gada jūnijā, tā nāca klajā ar argumentētu 
atzinumu. Freiburga atrodas vienā no 28 zonām, uz kuru attiecas šis argumentētais atzinums. 
Argumentēts atzinums ir pārkāpuma procedūras pēdējais posms pirms iespējamās vēršanās 
Eiropas Savienības Tiesā, ja situācija gaisa kvalitātes jomā pietiekami neuzlabosies.

Būtu jānorāda — kaut gan Komisija uzskata, ka, lai izpildītu ES tiesiskajā regulējumā 
paredzētos pienākumus un aizsargātu sabiedrības veselību, ir jāiegulda daudz vairāk pūļu 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī, tomēr pasākumu izvēle NO2 robežlielumu pārsniegšanas 
problēmas risināšanai ir dalībvalstu iestāžu ziņā.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Secinājums

Pret Vāciju uzsāktā pārkāpuma procedūra par NO2 robežlielumu pārsniegšanu vienmērīgi 
virzās uz priekšu, jo gada vidējais NO2 koncentrācijas robežlielums, kas noteikts 
Direktīvā 2008/50/EK, 2015. gadā daudzās Vācijas pilsētās, tostarp Freiburgā, joprojām bija 
pārsniegts.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2017. gada 29. novembrī

Saskaņā ar Vācijas pēdējo ikgadējo gaisa kvalitātes iesniegto ziņojumu Komisijai maksimālā 
vidējā NO2 koncentrācija gaisā Freiburgā kritās no 56 μg/m³ (2015. gadā) uz 41,3 μg/m³ (2016. 
gadā).

Iemesls šim negaidītajam un būtiskajam kritumam ir tas, ka novērošanas stacijas NO2 
koncentrācijas līmeņa gaisā mērījumi, kuri tika veikti Schwarzwalderstrasse ielā Freiburgā, 
neatbilda datu kvalitātes standartiem 2016. gadā. Šie mērījumi atspoguļoja nevis 85 %, bet 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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60 % gada derīgo mērījumu. Kā norādīja šī konkrētā novērošanas stacija, vidējā NO2 
koncentrācija 2016. gadā bija 50 μg/m³. Taču šī vērtība netika ņemta vērā oficiālajā gaisa 
kvalitātes novērtēšanā, jo šie dati netika atzīti par derīgiem.

Secinājums

Saskaņā ar Vācijas iestāžu 2016. gada ziņojumu par ikgadējo gaisa kvalitāti, Freiburga drīzumā 
sasniegs gaisa kvalitātes NO2 standartus. Taču, tā kā novērošanas stacija iepriekš neprecīzi 
mērīja augstāko NO2 koncentrāciju gaisā agrāk, 2017. gada ziņojumā tā, iespējams, būs atkal 
augstāka.

7. Komisijas atbilde (REV IV), kas saņemta 2019. gada 21. maijā

Trešajā atbildē par šo lūgumrakstu Komisija jau ir norādījusi, ka gada vidējās slāpekļa dioksīda 
(NO2) koncentrācijas samazinājums no 56 µg/m3 2015. gadā līdz 41,3 µg/m3 2016. gadā, 
visticamāk, 2017. gadā nedaudz mainīsies. Tā tas ir tāpēc, ka iespējamais samazinājums 
2016. gadā skaidrojams ar monitoringa staciju Schwarzwaldstraße, kur tika ziņots par 
augstākajām vērtībām, tādējādi neizpildot Direktīvas 2008/50/EK1 1. pielikumā noteiktos datu 
kvalitātes mērķus. Tāpēc šajā monitoringa stacijā 2016. gadā uzrādītie mērījumi (proti, 50 
µg/m3) netika ņemti vērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nav pārsteidzoši, ka 2017. gadā fiksētais skaitlis, kā lūgumraksta 
iesniedzējs to jau norādījis, ir 49 µg/m3, tādējādi joprojām nepārprotami pārsniedzot Direktīvā 
2008/50/EK noteikto robežvērtību. 

Komisijai ir zināms par šādu robežvērtību pārsniegšanu Freiburgā un daudzās citās Vācijas 
pilsētās. Tā piekrīt lūgumraksta iesniedzēja bažām par to, ka vismaz dažos gaisa kvalitātes 
plānos nav ierosināti pietiekami pasākumi, lai savlaicīgi un sekmīgi samazinātu gada vidējās 
koncentrācijas līmeni. 

Tādēļ Komisija ir nolēmusi uzsākt tiesvedību Eiropas Savienības Tiesā. 

Secinājums

Direktīvā 2008/50/EK noteiktās gada vidējās NO2 koncentrācijas robežvērtība joprojām tiek 
pārsniegta daudzās Vācijas pilsētās, tostarp Freiburgā.

Tāpēc 2018. gada oktobrī Komisija šo lietu iesniedza Eiropas Savienības Tiesā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.


