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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0265/2007, ko San Martin de Verina iedzīvotāju apvienības 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Natalia Gonzalez Menendez, pret 
rūpniecisku troksni un gaisa piesārņojumu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret divējāda piesārņojuma iedarbību — trokšņa un gaisa, ko 
rada tēraudlietuve, kas atrodas tuvu dzīvojamajam rajonam. Viņa norāda, ka vietējās iestādes 
neciešamā trokšņa emisijas nav atzīmējušas, kaut arī šī prasība ir noteikta likumā. Troksnis 
pastāvīgi atkārtojas un turpinās vairāk nekā trīs gadus, bet pašvaldības iestādes nedara neko, 
lai aizsargātu mājokļu īpašnieku intereses. Tāpat nav tikušas uzraudzītas oglekļa dioksīda 
emisijas, lai gan tās pārsniedza robežas, kas noteiktas attiecīgajā valsts tiesību aktā 
(RD 1073/02). Viņa aicina Eiropas Savienību iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 26. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

Kopienas tiesību aktā, ko piemēro vides trokšņa pārvaldības jomā (Direktīva 2002/49/EK)1

prasīts, lai aglomerācijām ar vairāk nekā 250 000 iedzīvotāju vides trokšņu kartes un rīcības 
plāni, kas paredzēti vides trokšņa pārvaldībai, tiktu izstrādāti attiecīgi līdz 2007. gada 
20. jūnijam un 2008. gada 18. jūlijam. Spānijas iestādes Komisijai ir apstiprinājušas, ka 
Hihonas aglomerācija (271 039 iedzīvotāji) ir viena no attiecīgajām aglomerācijām. Trokšņa 
avoti, kas jāņem vērā, ir transporta infrastruktūras un rūpnieciskas darbības vietas, kā minētas 

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002., 12.–26. lpp.
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1996. gada 24. septembra Direktīvas 96/61/EC1 par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli I pielikumā. Dalībvalstis savos tiesību aktos var ņemt vērā citus trokšņa avotus.

Visiem attiecīgajiem trokšņa avotiem vides trokšņa samazināšanas pasākumu izvēle, kā arī vides 
trokšņa robežvērtību vai mērķvērtību noteikšana ir dalībvalstu kompetencē vai to iestāžu 
kompetencē, kas ir izraudzītas, lai piemērotu iepriekš minēto direktīvu.

Uz minēto iekārtu varētu attiekties arī Direktīva 96/61/EK, ja iekārtas jauda pārsniedz 
konkrētus robežlielumus, kas norādīti šīs direktīvas I pielikumā. Saskaņā ar Piesārņojuma 
integrētas novēršanas un kontroles direktīvu kompetentajai iestādei ir jānosaka integrētas 
atļaujas nosacījumi katrai iekārtai, ņemot vērā labākās pieejamās metodes, lai nodrošinātu 
augstu vides, tostarp trokšņa, aizsardzības līmeni kopumā. Kompetentajai iestādei arī 
jānodrošina, ka iekārtu ekspluatācijas laikā to operatori ievēro atļaujas nosacījumus.
Dalībvalstīm ir paredzēts pārejas posms līdz 2007. gada 30. oktobrim, lai nodrošinātu 
pašreizējo iekārtu pilnīgu atbilstību direktīvai.

Pamatdirektīva 96/62/EK2 un Direktīva 1999/30/EK3, kas paredz apkārtējā gaisa kvalitātes 
gada robežvērtību attiecībā uz PM10 daļiņām, nenosaka īpašas prasības emisiju ierobežošanai
vai rūpniecisko operatoru darbības ierobežošanas pamatošanai. Saskaņā ar apkārtējā gaisa 
kvalitātes direktīvu noteikumiem dalībvalsts kompetentajai iestādei jānodrošina, ka visas 
robežvērtības līdz to sasniegšanas termiņam tiek ievērotas visā teritorijā, arī rūpniecisku avotu 
tuvumā un jo īpaši pilsētu teritorijās, kur ir augsts iedarbības risks uz iedzīvotājiem. Konkrēti 
izmantojamie līdzekļi un pasākumi ir jautājums, par kuru jālemj Spānijas iestādēm.

Hihonas apvidū konstatētā PM10 daļiņu koncentrācija pārsniedza robežvērtības. Tas jau ir 
veicinājis pasākumus, kas ir izklāstīti Hihonas gaisa kvalitātes plānā. Tomēr pārskatos par 
PM10 daļiņu koncentrācijas tendencēm šajā teritorijā vēl nav vērojams reāls uzlabojums. 
Attiecībā uz atbilstību Direktīvai 99/30/EK Komisija atzīmē, ka Hihonā PM10 daļiņu 
robežvērtības cilvēku veselības aizsardzībai tika pārsniegtas 2005. gadā, kad robežvērtība 
stājās spēkā. PM10 daļiņu robežvērtību pārsniegšanas gadījumi ir plaši izplatīti Eiropas 
Savienībā, un pašlaik Komisija prasa dalībvalstīm informēt to par veiktajiem pasākumiem, lai 
uzlabotu situāciju un lai pildītu gaisa kvalitātes direktīvu prasības. No dalībvalstīm saņemtā 
informācija ļaus Komisijai labāk novērtēt problēmas apjomu un vajadzīgos pasākumus, kas 
veicami horizontālā līmenī vai saistībā ar konkrētām vietām. Komisija arī plāno aktīvi 
rīkoties, lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt pasākumus, kas labotu situāciju.

Saistībā ar CO2 emisijām attiecīgā iekārta varētu attiekties uz  Direktīvu 2003/87/EK, ar ko 
nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai4, ja tās jauda 
pārsniedz konkrētus robežlielumus, kuri ir norādīti šīs direktīvas I pielikumā. Turklāt iekārtai 
it jāatbilst prasībām Komisijas Lēmumā 2007/589/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes 
siltumnīcefekta gāzu monitoringam un ziņošanai par tām saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK.5
Atbilstoši šīm pamatnostādnēm valsts iestādēm ir jāvienojas ar iekārtas operatoru par īpašu 
                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26.–40. lpp.
2 OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.
3 OV L 163, 19.6.1999., 41. lpp.
4 OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
5 OV L 229, 31.08.2007., 1. lpp.
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monitoringa metodoloģiju un pārraudzības plānu attiecībā uz CO2 emisijām, ņemot vērā 
pamatnostādņu sīki izstrādātās prasības tērauda ražošanas nozares specifiskām darbībām, kas 
aprakstītas Lēmuma 2007/589/EK VI pielikumā. Līdz 2008. gada 31. martam CO2 emisiju 
ziņojumi jāpārbauda un jāverificē trešās puses pārbaudītājiem, un tad tie jāapstiprina 
kompetentajām iestādēm.

Secinājumi

Ir konstatēts, ka Hihonas apvidū PM10 daļiņu robežvērtība ir tikusi pārsniegta, un pašlaik 
Spānijai ir tiesisks pienākums veikt visus piemērotos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību 
gaisa kvalitātes robežvērtībām attiecībā uz PM10. Tomēr trokšņa un ar gaisa kvalitāti saistīto 
samazināšanas pasākumu izvēle ir attiecīgās dalībvalsts ziņā.

4.  Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Direktīva 2002/49/EK  iekļauj Kopienas tiesību aktus attiecībā uz vides trokšņa novērtēšanu un 
kontroli. Direktīvā nav iekļauti Kopienas ierobežojumi attiecībā uz trokšņa līmeni, bet to 
noteikšana ir atstāta dalībvalstu ziņā, lai noteiktu trokšņa robežvērtības un citus pasākumus, kuru 
mērķis ir trokšņa samazināšana. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir jāsagatavo  trokšņa 
stratēģiskās kartes un rīcības plāni, kuru mērķis ir vides trokšņa kontrole.

Attiecībā uz Hihonas aglomerāciju Komisija var apstiprināt, ka tā ir saņēmusi trokšņa karti šai 
teritorijai, kā noteikts ar Direktīvu 2002/49/EK1. Saistībā ar to un citām attiecīgajām trokšņa 
kartēm Spānijas varas iestāžu ziņojums par trokšņa kartēm tiek vērtēts kopā ar citu dalībvalstu 
ziņojumiem un vērtēšana vēl nav pabeigta. Kad novērtēšana tiks pabeigta, jebkādus trūkumus 
attiecībā uz to, vai Spānija ievēro Direktīvas 2002/49/EK noteikumus varēs izskatīt saskaņā ar 
Līgumu.

Sagatavotās un Komisijai iesniegtās trokšņa kartes un rīcības plāni ir pieejami sabiedrībai2
saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 9. pantu.

Komisija var apstiprināt, ka attiecīgajai iekārtai ir atļauja saskaņā ar Direktīvu 2008/1/EK par 
piesārņojuma  integrētu novēršanu un kontroli3. Tomēr  nesen Spānijai ir  nosūtīts pēdējai 
rakstiskais brīdinājums attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu. Tā nav spējusi parādīt 
ievērojamu progresu daudzo esošo iekārtu skaita samazināšanā, kuras joprojām neatbilst šīs 
direktīvas prasībām.

Attiecībā uz pakļaušanu pārliekam piesārņojumam šajā apvidū Komisija pēc Spānijas varas 
iestāžu pēdējā ziņojuma 2008. gada septembrī un tā attiecīgas pārskatīšanas 2009. gada aprīlī 
piezīmē, ka PM10 daļiņu dienā pieļaujamā robežvertība tika pārsniegta arī 2007. gadā.   

Vairākas dalībvalstis, tostarp Spānija,  ir saskārušās ar grūtībām panākt PM10 daļiņu 
robežvērtību ievērošanu kopš 2005. gada, kad šīs robežvērtības stājās spēkā. Jaunā Direktīva 

                                               
1 OV L 189, 18.7.2002., 12.–26. lpp.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
3 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
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2008/50/EK1 par atmosfēras gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai paredz dalībvalstīm iespēju 
paziņot par atbrīvojumu no pienākuma piemērot šīs robežvērtības līdz 2011. gada jūnijam, ar 
nosacījumu, ka tiek izpildīti konkrēti nosacījumi.

Spānija 2008. un 2009. gadā iesniedza vairākus paziņojumus, bet paziņojumos nebija 
iekļautas visas zonas, kurās PM10 daļiņu robežvērtības ir pārsniegtas, tostarp Hihonas 
aglomerācijā. Attiecīgi Komisija 2009. gada 29. janvārī uzsāka tiesvedības procesu par 
Direktīvā 1999/30/EK2 noteikto robežvērtību neievērošanu. Atbilde bija jāsagatavo 
2009. gada aprīlī un Komisija to rūpīgi izskatīs. Ja paziņojums tiek iesniegts par Hihonu, 
Komisijai ir deviņi mēneši laika, sākot no paziņojuma saņemšanas datuma, novērtēt vai ir 
izpildīti atbrīvojuma nosacījumi. Paziņojuma novērtējums ļaus Komisijai sīkāk izpētīt, kā tiek 
kontrolēta gaisa kvalitāte katrā no paziņojumā norādītājām zonām. 

Komisija atgādina, ka vides krimināltiesisko aizsardzību reglamentē Direktīva 2008/99/EK3. 
Direktīva, kura jātransponē vēlākais līdz 2010. gada 26. decembrim, prasa dalībvalstīm 
noteikt atbildību par vairākiem nopietniem pārkāpumiem vides jomā un attiecināt uz tiem 
preventīvus, proporcionālus un efektīvus kriminālsodus. 

Secinājumi

Hihonas apvidū PM10 daļiņu dienā pieļaujamā robežvērtība joprojām tiek pārsniegta, un 
pašlaik Spānijai ir tiesisks pienākums ir veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām attiecībā uz PM10. Tai ir arī nosūtīta pirmā 
brīdinājuma vēstule. Turklāt Komisija izskata pasākumu, lai nodrošinātu trokšņa rīcības plāna 
iesniegšanu, kas tika pieprasīts 2009. gada janvārī. Tomēr ir jāpiezīmē, ka trokšņa 
apkarošanas un gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu izvēle joprojām ir attiecīgās 
dalībvalsts atbildība.

                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
2 OV L 163, 29.6.2009., 41. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva par vides 

krimināltiesisko aizsardzību, OV L 328, 6.12.2008, 28.–37. lpp.


