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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0643/2007, ko Torretas apgabala iedzīvotāju komitejas vārdā 
iesniedza Itālijas valstspiederīgā Stefania Alessandrelli, par pilsētas atmosfēras 
piesārņojumu, kuru rada noslogotā satiksme

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par vides piesārņojumu, ko Ankonas ostas rajonā vairāk 
nekā desmit gadus radījuši smagie transportlīdzekļi un pilsētas satiksmes sastrēgumi, kurus 
izraisījušas pašlaik būvniecības pabeigšanas stadijā esošā termināļa nepiemērotās autoceļu un 
dzelzceļu savienojumu infrastruktūras. Šī nopietnā vides situācija pakļauj iedzīvotājus 
veselības un transporta drošības apdraudējumiem, ko papildina augošās nelegālās imigrācijas 
radītie riski ostas teritorijā. Pēc neveiksmīgas jautājuma iesniegšanas tiesās un, izmantojot 
administratīvos kanālus, arī augstākajās valdības iestādēs lūgumraksta iesniedzēji tagad lūdz 
Eiropas Savienību rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzēja izvirza jautājumu par vides piesārņojumu, ko, iespējams, izraisījuši 
smagie transportlīdzekļi un pilsētas satiksmes sastrēgumi, kuri veidojas autoceļu un dzelzceļu 
savienojumu ar Ankonas (Itālijā) ostas termināli neatbilstīgas infrastruktūras dēļ.
Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz PM10 un citu piesārņotāju ļoti augstu koncentrāciju 
stundā. Ir minētas arī sūdzības, kas iesniegtas valsts tiesās, sabiedriskajai pārvaldei un 
valdības iestādēs.
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Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka valsts iestādēm iesniegtās sūdzības ir palikušas bez 
ievērības. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver arī sabiedrības veselības lielo apdraudējumu, 
kuram pakļauti apkārtnes iedzīvotāji, un satiksmes drošības apdraudējumu, ko papildina 
augošās nelegālās imigrācijas radītie apdraudējumi ostas teritorijā.

Vispārējie noteikumi par gaisa kvalitātes novērtējumu un pārvaldību ir noteikti 
Pamatdirektīvā 96/62/EK1, bet īpaši noteikumi par atsevišķiem piesārņotājiem, arī par PM10
un NO2, ar kuriem šis gadījums ir saistīts visvairāk, ir noteikti atvasinātajās Direktīvās 
1999/30/EK2, 2000/69/EK3, 2002/3/EK4 un 2004/107/EK5. Saskaņā ar pirmo atvasināto 
Direktīvu 1999/30/EK PM10 robežvērtības ir obligātas kopš 2005. gada, bet NO2 robežvērtības 
ir jāsasniedz 2010. gadā.

Komisija ir saņēmusi oficiālus novērtējuma datus no Itālijas, un Itālijas iestādes kopš 
2001. gada ir konstatējušas, ka Ankonas rajonā ir pārsniegtas gada robežvērtības un sasniegtas 
PM10 un NO2 pieļaujamās robežvērtības. Saistībā ar šo pārsniegšanu jau ir īstenoti pasākumi, 
kas norādīti minētās zonas gaisa kvalitātes plānā. Šajā plānā, kuru Komisijai paziņoja 
2004. gadā un kurš ietver laikposmu no 1999. līdz 2007. gadam, it īpaši minēti pasākumi ceļu 
satiksmes situācijas atrisināšanai. Neraugoties uz gaisa kvalitātes plānu, PM10 koncentrācija 
joprojām ir augsta un ievērojami pārsniedza robežvērtības arī 2006. gadā. Plānā iekļautos 
piesārņojuma samazināšanas pasākumus ir izlēmušas atbildīgās valsts iestādes. Komisijai nav 
tiesību pieprasīt, lai saskaņā ar plānu tiktu īstenoti īpaši piesārņojuma samazināšanas 
pasākumi. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 8. un 11. pantu Komisija ir informēta par 
plānu un programmu īstenošanu un regulāri pārbauda panākto progresu.

Neatbilstība PM10 robežvērtībām ir plaši izplatīta problēma Kopienā, un pagājušā gada 
oktobrī Komisija pieprasīja attiecīgajām dalībvalstīm sniegt plašāku un sīkāku informāciju par 
to, kādus pasākumus tās veic, lai sasniegtu šīs robežvērtības.

Pašlaik uz šīm vēstulēm saņemtās atbildes tiek tehniski novērtētas, un viena no tām ir Itālijas 
atbilde, kas saņemta 2008. gada 3. janvārī. Pamatojoties uz šo analīzi, Komisija lems par 
nepieciešamo turpmāko rīcību. Pieņemot lēmumu, tiks ņemta vērā arī jaunā direktīva par 
apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, par kuru Parlaments balsoja 2007. gada 
decembrī.
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Secinājums

Kompetentās iestādes dalībvalstīs izlemj, kādus pasākumus nepieciešamības gadījumā 
piemērot, lai mazinātu gaisa piesārņojumu. Komisija regulāri pārbauda plānu un programmu 
īstenošanu, lai pārbaudītu panākto progresu un gaisa piesārņojuma tendences.

Attiecībā uz atbilstību Direktīvā 1999/30/EK noteiktajām robežvērtībām Ankonas rajonā 
Komisija norāda, ka PM10 robežvērtības tika pārsniegtas 2005. un 2006. gadā. Arī NO2 augstā 
koncentrācija uzliek dalībvalstij pienākumu nodrošināt, lai noteiktajā termiņā 2010. gadā 
netiktu apdraudēta atbilstība šim piesārņotājam noteiktajām robežvērtībām. Attiecībā uz PM10
robežvērtību pārsniegšanu Komisija novērtē Itālijas sniegto informāciju un atbilstīgi rīkosies, 
pamatojoties uz šo novērtējumu un jaunās gaisa kvalitātes direktīvas noteikumiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Itālijas varas iestāžu 2008. gada septembrī iesniegtais ziņojums par gaisa kvalitāti 2007. gadā 
apstiprina, ka gaisa kvalitātes zonā, kurā atrodas Ankona, PM10 robežvērtība emisijām tiek 
pārsniegta jau trešo gadu pēc kārtas.

Kopš 2005. gada, kad stājās spēkā šīs robežvērtības, vairākām dalībvalstīm, tostarp Itālijai, ir 
bijušas grūtības sasniegt atbilstīgu PM10 robežvērtību emisijām. Jaunā Direktīva 2008/50/EK1

par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai sniedz dalībvalstīm iespēju ziņot par 
atbrīvojumu no pienākuma piemērot šīs robežvērtības līdz 2011. gada jūnijam, ja izpildīti 
konkrēti nosacījumi.

Itālija iesniedza paziņojumu 2009. gada 26. janvārī, kurā tika ietvertas vairākas, bet ne visas 
gaisa kvalitātes zonas ar pārsniegtu PM10 robežvērtību. Par zonām, kuras netika iekļautas 
ziņojumā Komisija 2009. gada 29. janvārī uzsāka pārkāpumu procedūru par neatbilstību 
Direktīvas 1999/30/EK2noteiktajām robežvērtībām. Zona, kurā atrodas Ankona, ir ietverta 
ziņojumā. Komisijai deviņu mēnešu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jānovērtē, vai 
nosacījumi atbrīvojumam ir izpildīti. Noteiktajā laikā Komisija ir iecerējusi pieņemt lēmumu, 
izvirzīt vai neizvirzīt iebildumus par paziņoto atbrīvojumu. Ziņojuma novērtēšana ļaus 
Komisijai izpētīt, kā gaisa kvalitāte tiek pārvaldīta katrā noteiktajā zonā.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„2009. gada janvārī Itālijas varas iestādes informēja Komisiju par lūgumu atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt atbilstību PM10 robežvērtībai 67 gaisa kvalitātes zonās, tostarp IT1102 
zonā, kurā atrodas Ankona. Saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 3 22. panta 2. punktu 
dalībvalsti var atbrīvot no pienākuma nodrošināt atbilstību PM10 robežvērtībai, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi: ir veikti visi atbilstīgie gaisa piesārņojuma mazināšanas pasākumi valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, lai panāktu atbilstību līdz 2005. gadam, robežvērtības 

                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.

2 OV L 163, 19.6.1999., 41. lpp.

3 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
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pārsniegšanas galvenais iemesls ir saistīts ar konkrētajai vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem vai pārrobežu ietekmi un ir izstrādāts gaisa kvalitātes 
plāns, kurā uzskatāmi parādīts, ka līdz jaunā termiņa beigām tiks nodrošināta atbilstība 
robežlielumiem.

Komisija pēc Itālijas paziņojuma izvērtēšanas 2009. gada 28. septembrī pieņēma Lēmuma 
C(2009) 7390 galīgo redakciju, kurā tā iebilda pret atbrīvojumu no pienākuma panākt 
atbilstību PM10 dienas robežvērtībai zonā IT1102, pamatojoties uz to, ka netika uzskatāmi 
parādīts, ka atbilstība dienas robežvērtībai tiks panākta līdz atbrīvojuma termiņa beigām 
2011. gadā. Taču atbrīvojums tika piešķirts attiecībā uz gada robežvērtību.

Tā rezultātā IT1102 zonā joprojām tiks piemērota PM10 dienas robežvērtība bez pielaides 
robežas, taču laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam šajā zonā piemēro gada robežvērtību, 
pieskaitot pielaides robežu (gada vidējā robežvērtība — 48 μg/m3).

Saskaņā ar jaunāko informāciju, ko Itālijas varas iestādes oficiāli paziņoja Komisijai, 
2008. gadā zonā IT1102 tika nodrošināta atbilstība PM10 gada robežvērtībai (gada vidējā 
robežvērtība — 40 μg/m3), taču joprojām tika pārsniegta PM10 dienas robežvērtība.

Ņemot vērā izvirzītos iebildumus pret atbrīvojuma piemērošanu un to, ka dienas robežvērtība 
joprojām tiek pārsniegta vairākās Itālijas gaisa kvalitātes zonās, Komisija apsvērs iespēju
turpināt 2009. gada janvārī uzsākto pārkāpuma procedūru, nosūtot Itālijai otro brīdinājumu.”

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„Komisija vēlas labot iepriekšējā saziņas reizē — 2010. gada janvārī — izteikto apgalvojumu 
par zonu, kurā atrodas Ankona. Pretēji apgalvotajam tā neatrodas IT1102 gaisa kvalitātes zonā, 
bet IT1101 zonā.

Arī IT1101 zona bija iekļauta prasībā par termiņa pagarinājumu, par ko Itālija paziņoja 
2009. gada janvārī. Savā Lēmumā C(2009)7390 Komisija iebilda pret atbrīvojumu no 
pienākuma piemērot gada un dienas PM10 robežvērtības IT1101 zonā, pamatojoties uz to, ka 
netika parādīts, ka atbilstība dienas robežvērtībai tiks panākta līdz 2011. gadam un ka zona 
2007. gadā atbilda PM10 gada robežvērtībām.

Jaunākā informācija, ko Itālijas varas iestādes oficiāli iesniegušas Komisijai, rāda, ka 
2008. gadā IT1101 zonā joprojām tika pārsniegta PM10 dienas robežvērtība.

Ņemot vērā iebildumus pret atbrīvošanu un faktu, ka PM10 robežvērtības vairākās Itālijas 
gaisa kvalitātes zonās joprojām tiek pārsniegtas, Komisija Itālijai 2010. gada maijā nosūtīja 
pēdējo rakstisko brīdinājumu.”

7. Komisijas atbilde (REV.IV), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Itālijas varas iestādes 2010. gada 8. oktobrī iesniedza oficiālus datus par gaisa kvalitāti 
2009. gada martā. Šie dati apliecina, ka IT1101 zonā joprojām tiek pārsniegta PM10 dienas 
robežvērtība. Tādēļ Komisija 2010. gada 24. novembrī nolēma Itālijas valsti sūdzēt Eiropas 
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Savienības tiesā par nespēju vairākās zonās un aglomerācijās ievērot Direktīvā 1999/30/EK, kas 
aizstāta ar Direktīvu 2008/50/EK, noteiktās PM10 robežvērtības (Lieta C-68/11).

8. Komisijas atbilde (REV.V), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Papildu Komisijas sāktajai tiesvedībai, Tiesa ar 2012. gada 19. decembra spriedumu (Lieta C–
68/11) paziņoja, ka Itālija 2006. un 2007. gadā nav ievērojusi savas saistības nodrošināt 
apkārtējā gaisa kvalitātes PM10 robežvērtības.

Saistībā ar šo Tiesas nolēmumu Komisija sāka ES papildu izmeklēšanu un nosūtīja Itālijas 
iestādēm vēstuli, lai pārliecinātos, vai šajā laikā ir nodrošināta atbilstība un ir veikti visi 
atbilstošie pasākumi zonās, kur robežvērtības tika pārsniegtas, lai pēc iespējas saīsinātu šo 
robežvērtību pārkāpšanas laiku.

Kas attiecas uz Marke reģionu, Itālijas valdības atbilde liecina, ka pilnīga atbilstība ir panākta 
2012. gadā attiecībā uz gada robežvērtību, un tikai divas stacijas vēl arvien ziņo par dienas 
robežvērtības nelielu pārsniegšanu.


