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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1668/2008 dėl oro taršos Ispanijoje, kurią sukelia lauke deginami 
laužai vykdant žemės ūkio darbus, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rudolf 
Brockmann

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas dažnai ilgą laiką būna Ispanijoje. Jis teigia, kad pavasarį ir rudenį 
ūkininkai degina ne tik organines atliekas, bet ir PVC bei plastiką, kuriems degant į atmosferą 
patenka pavojingų kancerogeninių medžiagų. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Vokietijoje 
deginti tokias medžiagas sukuriant laužą lauke draudžiama. Jis klausia, ar galima būtų 
sustabdyti tokią veiklą Ispanijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„ES nereguliuoja laužų kūrenimo lauke. Už tai atsakingos valstybės narės, kurios 
kompetenciją šiuo klausimu dažnai perduoda regionams ar savivaldybėms. Visose valstybėse 
narėse ši sritis yra šiek tiek reguliuojama, tačiau reguliavimas valstybėse skiriasi dėl specialių 
apribojimų, jų taikymo pagal laiką ir vietą. Be to, reguliavimą vykdyti sunku. Nustatyta, kad 
daugelyje valstybių narių (taip pat ir Vokietijoje) kai kurie žmonės nepaiso tokio reguliavimo 
ir kai kuriais atvejais degina neabejotinai draudžiamas medžiagas, pavyzdžiui, plastiko 
atliekas.

ES teisės aktuose nustatytos aplinkos oro kokybės normos ir 12 teršalų siektinos vertės, kurių 
privaloma laikytis visoje teritorijoje. Su aptariamu atveju labiausiai būtų susijusi Direktyvoje 
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1999/30/EB1 nustatyta bei naujoje Direktyvoje 2008/50/EB2 dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje nurodyta PM10 dienos ribinė norma.

Valstybės narės užtikrina, kad aplinkos oro kokybė būtų vertinama visoje teritorijoje, o 
informacija apie koncentracijos lygius būtų teikiama Komisijai tam, kad ji galėtų palyginti ją 
su direktyvose nustatytomis dalelių koncentracijos ribinėmis vertėmis. Šiuo tikslu 
reikalaujama teikti ataskaitas pagal Komisijos sprendimą 2004/461/EB3. Šių ataskaitų 
vertinimo išvados skelbiamos Komisijos interneto svetainėje4.

Be to, nacionalinės valdžios institucijos atsakingos už naujausios informacijos apie 
reguliuojamų teršalų koncentracijos lygius teikimą visuomenei. Atitinkamos Valensijos 
regiono, kuriame dažnai gyvena peticijos pateikėjas, tinklavietės adresas yra 

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm.

Šioje tinklavietėje skelbiami aktualūs teisės aktai bei vietos reglamentai.

Pilar de la Horadada yra ES1013 oro kokybės zonoje Segura-Vinolopo Costera srityje, kurią 
Ispanijos valdžios institucijos nurodė paskutinėje 2007 m. oficialioje ataskaitoje pranešdami 
apie PM10 dienos ribinės vertės viršijimą. Laužų deginimo lauke poveikis nežinomas.
Komisija prieš Ispaniją pradėjo pažeidimo procedūras, nes 2009 m. sausio mėn. buvo viršytos 
PM10 ribinės vertės. Nors Ispanija dėl kai kurių kitų zonų kreipėsi prašydama pratęsti terminą, 
kaip numatyta Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnyje, minėta zona į pranešimą įtraukta 
nebuvo.

Išvados

Atsižvelgiant į šiuos aspektus ir į peticijos pateikėjo pateiktą informacija nėra įrodymų, kad 
būtų pažeidžiami Bendrijos teisės aktai. Peticijos pateikėjo nurodytos specialios veiklos, kai 
degami laužai lauke, reguliavimas priklauso nacionalinei kompetencijai. Komisija jau žino 
apie tai, kad toje srityje viršytos PM10 oro kokybės ribinės vertės, tad 2009 m. sausio mėn. 
prieš Ispaniją pradėjo pažeidimo procedūrą. Šiuo metu Komisija analizuoja Ispanijos valdžios 
institucijų atsakymą. Be to, Komisija toliau stebi koncentracijos lygius, apie kuriuos 
pranešama ataskaitose, regione ir atitinkamai imsis atsakomųjų veiksmų, jei bus viršytos kitos 
ES normos, pavyzdžiui, azoto dioksido norma (kuri įsigalios 2010 m.). Piliečiai turi 
asmenines teises nacionaliniuose teismuose reikalauti neviršyti ES ribinių normų ir kad būtų 
parengti trumpalaikiai veiksmų planai ir kilus pavojui dėl normų viršijimo jų teritorijoje, jie 
būtų įgyvendinti.“
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