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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1668/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rudolf 
Brockmann, par gaisa piesārņojumu, ko rada ugunskuru dedzināšana Spānijas 
lauksaimniecības teritorijās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs bieži ilgstoši uzturas Spānijā. Viņš informē, ka pavasaros un rudeņos 
zemnieki dedzina ne vien organiskos atkritumus, bet arī PVC un plastmasu, piesārņojot 
atmosfēru ar bīstamām un kancerogēnām vielām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijā 
šādu materiālu dedzināšana ar atklātu liesmu ir aizliegta. Viņš jautā, vai ir iespējams pārtraukt 
šo pastāvīgo praksi arī Spānijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„ES neregulē ugunskuru dedzināšanu. Šis jautājums ir dalībvalstu kompetencē, kuru valstis 
bieži deleģē tālāk reģioniem vai pašvaldībām. Visās dalībvalstīs ir vismaz kaut kādi noteikumi 
par šo jautājumu; tomēr tie krasi atšķiras attiecībā uz noteiktiem ierobežojumiem, to 
piemērošanas laiku un vietu. Ir vēl viens grūts jautājums — tā ir īstenošana; ir novērots, ka 
vairākumā dalībvalstu (tostarp Vācijā) daži cilvēki neievēro šos noteikumus un gadās, ka 
dedzina skaidri aizliegtus materiālus, tādus kā plastikas atkritumi.

ES tiesību akti nosaka apkārtējā gaisa kvalitātes robežvērtības un mērķa vērtības attiecībā uz
12 piesārņojošām vielām, kuras jāievēro visā teritorijā. Visatbilstošākā šim gadījumam būtu 
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PM10 robežvērtība dienā, kuru nosaka Direktīva 1999/30/EK1 un kuru pārņem jaunā 
Direktīva 2008/50/EK2 par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā.

Dalībvalstis nodrošina, ka apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu veic visā teritorijā un 
informāciju par koncentrācijas līmeņiem nodod Komisijas rīcībā, lai tā varētu mērījumus 
salīdzināt attiecībā pret direktīvās paredzētajām mikrodaļiņu robežvērtībām. Šim nolūkam 
izmanto ziņošanu saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2004/461/EK3. Šo ziņojumu novērtējumu 
rezultāti ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē4.

Turklāt varas iestādes valsts līmenī ir atbildīgas par atjauninātas informācijas attiecībā uz 
regulēto piesārņojošo vielu koncentrācijas līmeņiem sniegšanu sabiedrībai. Valensijas 
reģiona, kurā bieži uzturas lūgumraksta iesniedzējs, attiecīgā tīmekļa vietne ir:

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

Šajā pašā tīmekļa vietnē var atrast attiecīgos tiesību aktus, tostarp vietējos noteikumus.

Pilar de la Horadada ir ES1013 gaisa kvalitātes zona „Segura-Vinolopo, Area Costera”, kurā 
Spānijas varas iestādes pēdējā oficiālajā 2007. gada ziņojumā reģistrēja PM10 robežvērtību 
dienā pārsniegšanu. Nav zināms, cik liela ir ugunskuru dedzināšanas ietekme uz šo rādītāju.
Komisija 2009. gada janvārī uzsāka pārkāpuma procedūru pret Spāniju par PM10
robežvērtības pārsniegšanu. Lai gan attiecībā uz dažām citām zonām Spānija pietikusies uz 
termiņa pagarinājumu, kas paredzēts saskaņā ar Direktīvas 2008/50/EK 22. pantu, iepriekš 
minētā zona paziņojumā netika iekļauta.

Secinājumi

Ņemot vērā šos faktus un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav pamata uzskatīt, 
ka tiek pārkāpti Kopienas tiesību akti. Tādas īpašas darbības regulēšana kā dedzināšana ar 
atklātu liesmu, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, ir valsts kompetencē. Attiecībā uz 
PM10 gaisa kvalitātes robežvērtības pārsniegšanu teritorijā Komisija jau ir informēta un 
2009. gada janvārī uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Spāniju. Pašlaik Komisija analizē 
Spānijas varas iestāžu atbildi. Komisija arī turpina uzraudzīt koncentrācijas līmeņus reģionā 
un atbilstoši rīkosies, ja citi ES standarti, tādi kā slāpekļa dioksīds (kurš stāsies spēkā 
2010. gadā), tiks pārsniegti. Arī pilsoņiem ir individuālas tiesības prasīt valstu tiesās ES 
robežvērtību ievērošanu un īstermiņa rīcības plānu izstrādāšanu un īstenošanu, ja teritorijā 
vērojams robežvērtību pārsniegšanas risks.”
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