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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0323/2011 dėl to, kad Ispanijos Madrido miesto savivaldybė ir 
Madrido miesto taryba galbūt pažeidžia 2008 m. gegužės 21 d. 
Direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro 
Europoje nuostatas, kurią pateikė Ispanijos pilietis Alejandro Sanchez 
„Equo fondo“ (Fundacion Equo) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Madrido miesto savivaldybė ir Madrido miesto taryba jau 
kelerius metus pažeidinėja 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad tam tikrų sveikatai žalingų medžiagų kiekis viršija minėtoje direktyvoje 
apibrėžtas ir Pasaulio sveikatos asamblėjos nustatytas leidžiamas ribines vertes. Pasak 
peticijos pateikėjo, šios medžiagos yra suspenduotos kietosios dalelės KD10 ir KD2,5 (vienos 
iš kenksmingiausių dalelių), azoto dioksidas (NO2) ir ozonas (O3). Peticijos pateikėjas 
praneša, kad Madrido miesto savivaldybės matavimo prietaisų tinklą sudaro 23 stotys, 
išdėstytos visoje teritorijoje, ir kad Madrido miestas turi nuosavas pačios miesto tarybos 
valdomas matavimo stotis. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Madrido miesto taryba keletą 
matavimo stočių perkėlė į kitas vietoves ir panaikino kitas stotis, įrengtas didesnio užterštumo 
vietose, taip pažeisdama minėtos direktyvos nuostatas. Galiausiai peticijos pateikėjas dar 
nurodo, kad pagal 2007–2011 m. kelių plėtros planą numatyta nutiesti daugiau kelių, todėl oro 
tarša dar padidės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Direktyvoje 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 nustatyta 
keletas įvairių teršalų ribinių ir siektinų verčių. Dėl NO2, šioje direktyvoje nustatyta 200µg/m³ 
šios medžiagos valandos ribinė vertė, kurios negalima viršyti daugiau kaip 18 kartų per 
kalendorinius metus, ir 40µg/m³ metinė ribinė vertė. Šios ribinės vertės taikomos nuo 2010 m. 
sausio 1 d. Dėl KD10, šioje direktyvoje nustatyta 50µg/m³ šios medžiagos dienos ribinė vertė, 
kurios negalima viršyti daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus, ir 40µg/m³ metinė 
ribinė vertė. Šios ribinės vertės taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d. Šioje direktyvoje taip pat 
nustatyta siektina KD2,5 vertė (25 µg/m3), kaip metinis vidurkis, kurią, jeigu įmanoma, reikia 
pasiekti nuo 2010 m. sausio 1 d. 2015 m. sausio 1 d. ši siektina vertė taps ribine verte. Dėl 
ozono, šioje direktyvoje nustatyta 120µg/m³ šios medžiagos žmonių sveikatos apsaugos 
siektina vertė, kaip didžiausias dienos 8 valandų vidurkis, kurios negalima viršyti daugiau 
kaip 25 dienas per kalendorinius metus, kurių vidurkis išvedamas per trejus metus (taikoma 
nuo 2010 m. sausio 1 d.). Šios vertės nustatytos remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos 
pateiktomis tuometiniais moksliniais įrodymais grindžiamomis rekomendacijomis, o jų 
tikslas – sumažinti žalingo poveikio riziką. Vis dėlto ES standartai nevisiškai sutampa su 
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Išsamesnės informacijos apie ES 
standartus ieškokite mūsų interneto svetainėje2.

Kiekvienais metais ne vėliau kaip per devynis mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams 
valstybės narės turi pateikti duomenis apie oro kokybę (žr. Direktyvos 2008/50/EB 
27 straipsnio 2 dalį). Taigi Komisija dar negavo 2010 m. valstybių narių ataskaitų.

Dėl oro kokybės Madrido aglomeracijoje ES1301, iš Ispanijos Karalystės pateiktų 2009 m. 
duomenų matyti, kad oro kokybė Madrido aglomeracijoje ES1301 (šios zonos ribas galima 
rasti EAA interneto svetainėje3) atitinka KD10 ribines vertes ir KD2,5 siektiną vertę.

Vis dėlto šioje aglomeracijoje viršijamos NO2 valandos ir metinė ribinės vertės. Pagal 
Direktyvos 2008/50/EB 22 straipsnį valstybės narės gali pranešti apie šių ribinių verčių 
taikymo datos atidėjimą nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d., jeigu įvykdo šios 
direktyvos 22 straipsnyje nustatytas sąlygas. Komisija paprašė valstybių narių pranešti apie 
tokius prašymus iki 2011 m. rugsėjo mėn. pabaigos. Tačiau Komisija iki šiol negavo Ispanijos 
Karalystės pranešimo apie NO2 ribinių verčių taikymo datos atidėjimą. Su valstybių narių 
pranešimais ir tolesniais Komisijos sprendimais galima susipažinti Komisijos interneto 
svetainėje4.

2009 m. Madrido aglomeracijoje taip pat viršyta ozono žmonių sveikatos apsaugos siektina 
vertė. Tačiau ši siektina vertė taikoma tik nuo 2010 m., o vertinamas rodiklis yra trejų metų 
vidurkis, kurį apskaičiuojant bus įvertinami 2010, 2011 ir 2012 m. Direktyvos 2008/50/EB 
17 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės atitinkamais atvejais nuo siektinų 
verčių taikymo dienos, imdamosi neproporcingai didelių išlaidų nereikalaujančių priemonių, 

                                               
1 OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.



CM\882160LT.doc 3/4 PE475.824v01-00

LT

įgyvendintų oro kokybės planus siektinoms vertėms pasiekti, išskyrus atvejus, kai siektinų 
verčių pasiekti neįmanoma. Iš viešos informacijos matyti, kad sudarytas 2006–2012 m. 
planas1.

Dėl kitų Comunidad de Madrid oro kokybės zonų ir aglomeracijų, 2009 m. pranešta apie 
šiuos peticijos pateikėjo minėtų teršalų lygio viršijimo atvejus:

– ES1308 Corredor del Henares: viršytos KD10 ribinės vertės, NO2 ribinės vertės ir ozono 
siektina vertė;

– ES1309 Urbana Sur: viršyta KD10 dienos ribinė vertė ir NO2 metinė ribinė vertė;
– ES1310 Urbana Noroeste: viršyta ozono siektina vertė;
– ES1311 Sierra Norte: viršyta ozono siektina vertė;
– ES1312 Cuenca del Alberche: atitinka visas peticijos pateikėjo minėtų teršalų vertes;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: viršyta ozono siektina vertė.

Visose šiose zonose ir aglomeracijose neviršyta KD2,5 siektina vertė.

Pastabos dėl aglomeracijos ES1301 (žr. pirmiau), susijusios su taršos lygio viršijimo 
padariniais, taip pat taikytinos ir Madrido miesto savivaldybės zonoms ir aglomeracijoms.

Dėl KD10 ribinių verčių viršijimo aglomeracijose Corredor del Henares ir Urbana Sur, 
Komisija norėtų atkreipti dėmesį į pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kurią ji pradėjo prieš 
Ispanijos Karalystę dėl KD10 ribinių verčių nesilaikymo. Komisija nusprendė pateikti ieškinį 
Europos Teisingumo Teisme.

Dėl stočių, kurias pagal Direktyvos 2008/50/EB nuostatas reikalaujama įrengti pirmiau 
išvardytų teršalų lygiams matuoti, skaičiaus, Madrido aglomeracijos ataskaitoje nurodoma, 
kad įrengta daugiau tokių matavimo stočių, nei reikalaujama. 2009 m. Ispanijos Karalystės 
ataskaitoje dėl Madrido aglomeracijos pateikta duomenų apie septynias KD10 matavimo 
stotis, penkias KD2,5 matavimo stotis, aštuonias NO2 matavimo stotis ir dvidešimt tris ozono 
matavimo stotis.

Kontrolės stočių vietų išdėstymo kriterijai nustatyti Direktyvos 2008/50/EB 17 straipsnyje ir 
susijusiuose jos prieduose. Reikia atsižvelgti į keletą skirtingų aspektų. Dėl matavimo stočių 
vietos keitimo, Direktyvos 2008/50/EB V priede teigiama, kad reikia išlaikyti mėginių ėmimo 
vietas, kuriose KD10 ribinė vertė buvo viršyta per pastaruosius trejus metus, nebent dėl 
ypatingų aplinkybių, ypač erdvinės plėtros, jas būtų būtina keisti. Iš peticijos pateikėjo 
pateiktos informacijos neįmanoma nustatyti matavimo stočių Madrido aglomeracijoje 
išdėstymo reikalavimų pažeidimo.

Dėl valstybių narių iniciatyvų statybos srityje, Direktyvoje 2008/50/EB Komisijai nesuteikta 
įgaliojimų stabdyti tokius veiksmus. Vis dėlto valstybės narės turi laikytis šioje direktyvoje 
nustatytų ribinių verčių, o tais atvejais, kai šios vertės viršijamos, prieš jas gali būti imamasi 
                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=
1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983.
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teisinių priemonių.

Išvada

Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Ispanijos Karalystę dėl KD10 
ribinių verčių netaikymo. Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija negali 
nustatyti jokio kito Direktyvos 2008/50/EB nuostatų pažeidimo.“


