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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0831/2008 dėl apsaugos nuo KD10 taršos Ispanijos Aragono 
autonominio regiono Alkanjiso mieste, kurią pateikė Ispanijos pilietis M. C. L. V 
„Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Minėtos asociacijos vardu peticijos pateikėjas skundžiasi dėl didelės KD10 (kietųjų dalelių) 
taršos, nuo kurios kenčia Ispanijos Aragono autonominio regiono Alkanjiso miesto 
gyventojai. Taršą sukelia gamykla, kurioje perdirbamas silikonas ir kaolinas, stovinti 
gyvenamojoje zonoje. Asociacija ne kartą kreipėsi į vietos ir regiono valdžios institucijas, 
tačiau nebuvo imtasi jokių veiksmingų priemonių taršos veikiamiems žmonėms apsaugoti. 
Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento įsikišti, siekiant užtikrinti, kad Ispanijos 
valdžios institucijos laikytųsi šios srities ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. vasario 20 d.

„Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija, 2007 m. 50 μg/m3 KD10 riba buvo viršyta 
91 kartą. KD10 dienos ribinė vertė viršyta gerokai daugiau kartų, nei leidžiama pagal 
Direktyvą 1999/30/EB1. Remiantis direktyva, nuo 2005 m. 50 μg/m3 KD10 ribinė vertė gali 
būti viršijama tik 35 dienas per kalendorinius metus.

                                               
1 OL L 163, 1999 6 29, p. 41.
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Ispanijos valdžios institucijų 2008 m. rugsėjo mėn. pateiktoje metinėje ataskaitoje apie oro 
kokybę Komisija nebuvo informuota apie šį viršijimą, kaip reikalaujama Direktyvos 96/62/EB1

11 straipsnyje. Tačiau pažymėtina, kad kompetentinga vietos institucija (Gobierno de Aragon) 
žinojo apie šią padėtį ir 2008 m. rugsėjo 12 d. patvirtino Alkanjiso miesto oro kokybės 
gerinimo planą. Plane minėta bendrovė įvardijama kaip pagrindinis oro taršos šaltinis toje
vietovėje, taip pat numatyta keletas priemonių, kaip sumažinti taršą iš šio šaltinio.

Įmonė, kuri, peticijos pateikėjo nuomone, yra pagrindinis taršos kietosiomis dalelėmis šaltinis, 
remiantis Alkanjiso miesto oro kokybės gerinimo plane pateiktu aprašymu, yra akmenų, 
skiedrų ir kitų mineralinių produktų perdirbimo gamykla (jos pajėgumas – iki 200 000 tonų per 
metus). Tačiau reikia daugiau informacijos apie įmonės veiklą, norint nustatyti, ar ji patenka į 
Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės2 taikymo sritį.
Komisija šiuo metu neturi pakankamai informacijos, kad galėtų nustatyti, ar buvo pažeisti 
Bendrijos teisės aktai. Todėl Komisija prašys Ispanijos valdžios institucijų patvirtinti minėtą 
viršijimo faktą 2007 m. Alkanjise, taip pat išsiaiškinti, ar nustatyti lygiai viršyti ir ankstesniais 
metais. Jei informacija apie viršijimą bus patvirtinta, Ispanijos valdžios institucijų taip pat bus 
paprašyta iš naujo pateikti 2007 m. oro kokybės duomenis arba patvirtinti, kad pateikti tų 
metų duomenys neatspindėjo tikrosios padėties. Komisija taip pat prašys pateikti 
informacijos, kuri leistų spręsti, ar minėta įmonė patenka į Direktyvos 2008/1/EB taikymo 
sritį.
Komisija nuolat stebės padėtį ir imsis visų reikiamų veiksmų, siekdama užtikrinti, kad 
Bendrijos teisės aktai, reglamentuojantys oro kokybę ir pramoninius išmetamuosius teršalus, 
būtų tinkamai įgyvendinti.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Komisija nežinojo apie KD10 normų viršijimo faktą Alkanjise, nes Ispanijos valdžios 
institucijos apie tai nepranešė metiniame 2007 m. oro kokybės klausimyne, kaip reikalaujama 
Direktyvos 96/62/EB3 11 straipsnyje.

Komisija šiuo metu palaiko ryšius su Ispanijos valdžios institucijomis, siekdama gauti oficialų 
patvirtinimą dėl KD10 normų viršijimo 2007 m., dėl kurio 2008 m. buvo patvirtintas 
Alkanjiso miesto oro kokybės gerinimo planas, bei paaiškinimą, kodėl apie šį viršijimo faktą 
nebuvo pranešta metiniame 2007 m. oro kokybės klausimyne. Taip pat pareikalauta 
informacijos apie KD10 normų viršijimą ankstesniais metais ir pasiteirauta, ar pagrindiniu 
taršos šaltiniu laikoma įmonė patenka į Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės4 taikymo sritį.
Remiantis preliminariais 2008 m. duomenimis, įgyvendinus keletą taršos mažinimo 
priemonių, kietųjų dalelių koncentracija Alkanjise (barrio de Capuchinos) tapo žemesnė nei 
metinės ir dienos ribinės vertės, nustatytos Direktyvoje 1999/30/EB5 ir naujojoje oro taršą 
reglamentuojančioje Direktyvoje 2008/50/EB6.

                                               
1 OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
3 OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
4 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
5 OL L 163, 1999 6 29, p. 41.
6 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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Komisija ir toliau atidžiai stebės KD10 lygį šioje ir kitose Ispanijos oro kokybės zonose, 
siekdama užtikrinti, kad jis išliktų žemesnis nei ribinės vertės. Jeigu iš oficialių patvirtintų 
2008 m. duomenų bus matyti, kad ribinės vertės ir toliau viršijamos, Komisija imsis reikiamų 
veiksmų, kuriais bus užtikrinama, kad Ispanija šioje zonoje laikytųsi direktyvos reikalavimų.“ 

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2010 m. vasario 18 d. Ispanijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad 2007 m. 
Alkanjise (barrio de Capuchinos) nustatytos KD10 normos viršytos tik nedidelėje teritorijoje, 
paveiktoje pramonės įmonės (Silices y Caolines de Aragon, S.L.), kuri nepatenka į 
Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1 taikymo sritį, o 2008 m. 
KD10 lygis atitiko ribines vertes ir čia.

Dėl nepranešimo apie viršytas vertes pažymėtina, kad Ispanijos valdžios institucijos teigė, jog 
mėginių ėmimo vieta Alkanjise (barrio de Capuchinos), kurioje nustatytos viršytos ribinės 
vertės, neatitiko mėginių ėmimo vietų išdėstymo makroskalėje kriterijų, nustatytų Oro 
kokybės direktyvos (Direktyvos 2008/50/EB2) III priede, ir dėl to nemanyta, kad apie 
viršijimą reikėtų pranešti.
Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. Alkanjise KD10 ribinės vertės nebuvo viršytos nė vienoje 
esamoje stebėsenos vietoje, įskaitant ir peticijoje nurodytą vietovę, neįmanoma nustatyti jokių 
Direktyvos 2008/50/EB nuostatų pažeidimo.

Oro kokybės vertinimas yra valstybių narių kompetencijai tenkanti atsakomybė. Jis turi būti 
atliekamas remiantis Oro kokybės direktyvos nuostatomis ir juo siekiama įvertinti, ar visoje 
teritorijoje laikomasi taršos ribinių verčių. Taigi Komisija tikisi, kad valstybės narės atliks 
tinkamą oro kokybės vertinimą (įskaitant ir tinkamos vietos stebėsenos stotims parinkimą), 
kurio tikslas – nustatyti bet kokius ribinių verčių lygio viršijimo atvejus savo teritorijoje ir 
apie juos pranešti metinėje oro kokybės ataskaitoje.

Komisija ir toliau atidžiai stebės, kaip įgyvendinama Direktyva 2008/50/EB, ir imsis visų 
reikiamų įgyvendinimo priemonių, spręsdama esamus taršos viršijimo atvejus visoje ES 
teritorijoje ir siekdama užtikrinti, kad ribinių verčių lygio būtų laikomasi kuo greičiau.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„2010 m. rugsėjo 30 d. Ispanijos valdžios institucijos, taikydamos Direktyvą 2008/50/EB dėl 
aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje3, Komisijai pateikė 2009 m. aplinkos oro 
kokybės duomenis Ispanijoje. Iš šios ataskaitos matyti, kad Alkanjiso vietovėje neviršyta nė 
viena iš teršalams taikomų ribinių verčių.
Minimalūs matavimo stočių naudojimo ir jų vietos nustatymo kriterijai, pagal kuriuos 
vertinama aplinkos oro kokybė atsižvelgiant į sieros dioksidą, azoto dioksidą ir azoto oksidus, 
kietąsias daleles, šviną, benzeną ir anglies monoksidą nustatyti Direktyvos 2008/50/EB 5 ir 
8 straipsniuose ir susijusiuose prieduose. Pasirodo, kad Alkanjiso vietovėje Ispanija laikėsi šių 
būtiniausių vertinimo kriterijų. Valstybės narės gali nuspręsti naudoti papildomas matavimo 
stotis nepranešdamos apie surinktą informaciją Komisijai dėl įvairių, pvz., su visuomenės 
informavimu susijusių ar mokslinių priežasčių (supratimas apie oro taršą).
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
3 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
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Todėl Bajo Aragono oro kokybės zonoje ES0203 neįmanoma nustatyti jokių 
Direktyvos 2008/50/EB nuostatų pažeidimų.
Kai tai susiję su Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1

taikymu, pažymėtina, kad pramonės įrenginių Sílices y Caolines de Aragón, S.L. veikla 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, kadangi šių įrenginių pajėgumas nesiekia minėtosios 
direktyvos I priede nurodytų ribinių verčių.“

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.


