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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

13.1.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0831/2008, ko Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de 
Rio Guadalupe de Alcaniz vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais M.C.L.V., 
par aizsardzību pret PM 10 piesārņojumu Alkanjisas pilsētā, Aragonas 
autonomajā reģionā Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iepriekš minētās organizācijas vārdā sūdzas par nopietnu PM 10 
(daļiņu) piesārņojumu, kuram pakļauti Alkanjisas pilsētas iedzīvotāji, Aragonas autonomajā 
reģionā Spānijā. Piesārņojumu rada rūpnīca, kas ražo silīciju un kaolīnu, un tā atrodas 
dzīvojamā zonā. Organizācija atkārtoti vērsusies pie vietējām un reģionālām iestādēm, bet 
efektīvi pasākumi iedzīvotāju aizsardzībai nav veikti. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu Spānijas varas iestāžu atbilstību ES tiesību 
aktiem šajā nozarē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju 2007. gadā PM 10 līmenis 50 ug/m3

tika pārsniegts 91 reizi. Tas ievērojami pārsniedz pieļaujamo PM 10 pārsniegšanas 
robežvērtību saskaņā ar Direktīvu 1999/30/EK1. Saskaņā ar direktīvu, sākot no 2005. gada, 
PM 10 robežvērtība 50 ug/m3 var tikt pārsniegta tikai 35 dienas kalendārā gada laikā.
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Spānijas varas iestādes savā ikgadējā ziņojumā par gaisa kvalitāti, kas tika iesniegts 2008. gada 
septembrī, neinformēja Komisiju par šo pārsniegšanas situāciju, kā to pieprasa 
Direktīvas 96/62/EK 11. pants1. Tomēr jāņem vērā, ka kompetentā vietējā varas iestāde 
(Gobierno de Aragon) zināja par šo situāciju un 2008. gada 12. septembrī apstiprināja plānu 
gaisa kvalitātes uzlabošanai Alkanjisas pilsētā. Plānā attiecīgais uzņēmums ir noteikts kā gaisa 
piesārņojuma lielākais avots teritorijā, un paredzēti vairāki samazināšanas pasākumi attiecībā 
uz šo avotu.

Iekārta, ko lūgumraksta iesniedzējs noteicis kā galveno PM 10 piesārņojuma avotu, atbilstoši 
Alkanjisas pilsētas gaisa kvalitātes plānā sniegtajam aprakstam ir rūpnīca, kas pārstrādā 
akmeņus, skaidas un citus minerālu produktus (ar jaudu zem 200 000 tonnu/gadā). Tomēr ir 
nepieciešama papildu informācija par iekārtas darbībām, lai noteiktu, vai tā ietilpst 
Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2 darbības jomā.

Šobrīd Komisijai trūkst pilnīgas informācijas, lai varētu noteikt, vai ir noticis Kopienas tiesību 
aktu pārkāpums. Tāpēc Komisija lūgs Spānijas varas iestādēm apstiprināt, ka 2007. gadā 
Alkanjisas pilsētā ir bijusi pārsniegšanas situācija, un pārbaudīt, vai pārsniegšanas ir 
atkārtojušās iepriekšējos gados. Ja pārsniegšanas apstiprināsies, Spānijas varas iestādēm būs 
atkārtoti jāiesniedz dati par gaisa kvalitāti 2007. gadā vai arī jāapstiprina, ka iepriekš 
iesniegtie dati par konkrēto gadu neatbilda patiesajai situācijai. Tāpat Komisija pieprasīs 
informāciju par to, vai konkrētā iekārta ietilpst Direktīvas 2008/1/EK darbības jomā.

Komisija turpinās uzraudzīt situāciju un veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu pareizu Kopienas tiesību aktu par gaisa kvalitāti un rūpnieciskajām emisijām 
īstenošanu.

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

Komisija nebija informēta par PM10 pārsniegšanas stāvokli Alkanjisā, jo par to netika ziņots 
ikgadējā aptaujas anketā par gaisa kvalitāti, ko Spānijas varas iestādes iesniedza par 
2007. gadu, kā tas noteikts Direktīvas 96/62/EK 3 11. pantā.

Komisija šobrīd sazinās ar Spānijas varas iestādēm, lai iegūtu oficiālu 2007. gada PM10 
pārsniegšanas stāvokļa apstiprinājumu, kura rezultātā 2008. gadā tika pieņemts Alkanjisas 
pilsētas gaisa kvalitātes plāns, lai noskaidrotu, kāpēc par šo pārsniegšanu netika ziņots 
ikgadējā aptaujas anketā par gaisa kvalitāti, kura tika iesniegta par 2007. gadu. Tika pieprasīta 
informācija arī par to, vai PM10 līmenis tika pārsniegts arī iepriekšējos gados un vai iekārta, 
kas norādīta kā galvenais piesārņojuma avots, ietilpst Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli4 darbības jomā.

Provizoriskie dati par 2008. gadu atklāj, ka pēc dažu samazināšanas pasākumu īstenošanas 
PM10 koncentrācija Alkanjisā (barrio de Capuchinos) bija zemāka par ikgadējām un ikdienas 
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robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvā 1999/30/EK1 un jaunajā gaisa kvalitātes Direktīvā 
2008/50EK2.

Komisija turpinās uzmanīgi sekot PM10 līmeņiem šajā un citās gaisa kvalitātes zonās Spānijā, 
lai nodrošinātu, ka tie tiek saglabāti zem robežvērtībām. Ja oficiāli, apstiprināti dati par 
2008. gadu parādīs, ka robežvērtības joprojām tiek pārsniegtas, Komisija veiks nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Spānija šajā zonā izpilda direktīvas prasības.

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

Spānijas varas iestādes 2010. gada 18. februārī informēja Komisiju, ka 2007. gadā Alkanjisā, 
Barrio de Capuchinos, konstatētie PM10 robežvērtību pārsniegšanas gadījumi bija novēroti 
tikai ļoti nelielā zonā pie rūpniecības uzņēmuma („Silices y Caolines de Aragon, S.L.”), kas 
ietilpst Direktīvas 2008/1/EK3 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli darbības 
jomā, un ka 2008. gadā arī šajā vietā PM10 līmenis nepārsniedza noteiktās robežvērtības.

Attiecībā uz neziņošanu Spānijas varas iestādes apgalvoja, ka paraugu ņemšanas vieta, kurā 
tika reģistrētas Alkanjisā, Barrio de Capuchinos, pārsniegtās robežvērtības, neatbilst Gaisa 
kvalitātes direktīvā 2008/50/EK4 noteiktajiem makronovietojuma kritērijiem, un tāpēc tika 
uzskatīts, ka par to nav jāziņo.

Tā kā 2008. gadā Alkanjisā visās monitoringa vietās, arī šajā lūgumrakstā minētajā vietā, 
netika pārsniegtas PM10 robežvērtības, nav iespējams konstatēt nekādus 
Direktīvas 2008/50/EK noteikumu pārkāpumus.

Gaisa kvalitātes novērtēšana ir dalībvalstu kompetencē. To veic atbilstīgi Gaisa kvalitātes 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem, un tās mērķis ir novērtēt atbilstību attiecīgajā teritorijā 
noteiktajām robežvērtībām. Tādēļ Komisija sagaida, ka dalībvalstis gaisa kvalitātes 
novērtējumu veiks atbilstīgi noteiktajām prasībām, tostarp ievērojot arī pareizu monitoringa 
vietu izvietojumu, lai atklātu visus pārsniegšanas gadījumus savās teritorijās, kā arī ziņos par 
šiem gadījumiem ikgadējā ziņojumā par gaisa kvalitāti.

Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt Direktīvas 2008/50/EK īstenošanu un veiks atbilstīgus 
izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai risinātu pašreizējos pārsniegšanas gadījumus ES 
teritorijā un iespējami īsākā laika posmā panāktu atbilstību noteiktajiem kritērijiem.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Piemērojot Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 5, 2010. gada 
30. septembrī Spānijas varas iestādes ziņoja Komisijai par gaisa kvalitātes 2009. gada datiem 
Spānijā. Saskaņā ar šā ziņojuma datiem netika pārsniegta neviena no piesārņotāju 
robežvērtībām teritorijā, kur ir izvietota Alkanjisa.  
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Saistībā ar gaisa kvalitātes mērīšanas staciju atrašanās vietu un izmantošanu attiecībā uz sēra 
dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīda, cieto daļiņu, svina, benzola, oglekļa 
monoksīda piesārņojuma mērīšanu Direktīvas 2008/50/EK 5.līdz 8. pantā un ar tiem 
saistītajos pielikumos ir noteikti obligātie kritēriji.  Šķiet, ka Spānija ir ievērojusi šos 
obligātos novērtējuma kritērijus teritorijā, kurā atrodas Alkanjisa. Dalībvalstis var izlemt par 
papildu mērīšanas staciju izmantošanu, neziņojot par iegūto informāciju Komisijai dažādu 
iemeslu dēļ, piemēram, publiski pieejama informācija vai zinātniski iemesli (atsevišķu gaisa 
piesārņojuma gadījumu izpratne).

Tādēļ nav iespējams atklāt nevienu Direktīvas 2008/50/EK noteikumu pārkāpumu gaisa 
kvalitātes zonā „ES0203 Bajo Aragón”.

Saistībā ar Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 1

piemērošanu uz industriālo uzņēmumu „Sílices y Caolines de Aragón, S.L” neattiecas 
direktīvas darbības joma, tādēļ, ka tā veiktspēja nesasniedz direktīvas I pielikumā noteikto 
robežlīmeni.
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