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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0323/2011, ko „Fundacion Equo” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Alejandro Sanchez, par 2008. gada 21. maija 
Direktīvas 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 
iespējamo pārkāpumu, ko izdarījusi Madrides autonomā kopiena un 
Madrides pilsētas dome, Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Madrides autonomā kopiena un Madrides pilsētas dome 
jau vairākus gadus pārkāpj Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija 
Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka dažu veselībai kaitīgu vielu līmenis pārsniedz minētajā direktīvā un PVO 
noteiktos atļautos robežlīmeņus. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto šīs vielas ir: 
suspendētās daļiņas PM10 un PM2,5, kas ir viskaitīgākās no visām; slāpekļa dioksīds, NO2; 
un ozons, O3. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka Madrides autonomās kopienas mērījumu tīkls 
sastāv no 23 stacijām visā teritorijā un ka Madrides pilsētai ir savas mērījumu stacijas, ko 
pārvalda pilsētas dome pati. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Madrides pilsētas dome ir 
pārvietojusi vairākas mērījumu stacijas uz jaunām vietām un likvidējusi citas stacijas, kas 
atradās vietās, kurās piesārņojuma līmenis bija augstāks, tādējādi pārkāpjot minēto direktīvu. 
Visbeidzot viņš papildina, ka ceļu plānā 2007.–2011. gadam ir paredzēti vairāk ceļi, kas 
palielina gaisa piesārņojuma līmeni.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī
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Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai1 noteikti dažādu piesārņojošu 
vielu robežlielumi un mērķlielumi. Attiecībā uz NO2 direktīvā noteikts stundas robežlielums 
200 µg/m³, ko nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 reizes kalendārā gada laikā, kā arī gada 
robežlielums 40 µg/m³. Minētos robežlielumus piemēro no 2010. gada 1. janvāra. Attiecībā uz 
PM10 direktīvā noteikts dienas robežlielums 50 µg/m³, ko nedrīkst pārsniegt vairāk kā 
35 reizes kalendārā gada laikā, kā arī gada robežlielums 40 µg/m³. Minētās robežvērtības 
piemēro no 2005. gada 1. janvāra. Direktīvā arī noteikts, ka PM2,5 mērķlielums 25 µg/m3 kā 
gada vidējā vērtība jāsasniedz, ja iespējams, no 2010. gada 1. janvāra. No 2015. gada
1. janvāra minētā vērtība kļūs par sasniedzamo robežlielumu. Attiecībā uz ozonu direktīvā 
noteiktais mērķlielums cilvēku veselības aizsardzībai ir 120 µg/m³ kā dienas astoņu stundu 
maksimālā vērtība, ko nedrīkst pārsniegt vairāk kā 25 reizes kalendārā gada laikā, un šiem 
rādītājiem jābūt trīs gadu vidējiem rādītājiem (piemēro no 2010. gada 1. janvāra). Šīs vērtības 
noteiktas, pamatojoties uz Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) ieteikumiem, kuru pamatā 
ir jaunākās zinātniskās atziņas, un to mērķis ir samazināt kaitīgās iedarbības draudus. Tomēr 
ES standarti precīzi neatbilst PVO vadlīniju ieteikumiem. Papildu informācija par 
ES standartiem pieejama mūsu tīmekļa vietnē2. 

Dalībvalstīm katru gadu jāiesniedz informācija par gaisa kvalitāti ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pēc katra kalendārā gada beigām (skatīt Direktīvas 2008/50/EK 27. panta 2. punktu), 
tādēļ Komisija vēl nav saņēmusi no dalībvalstīm 2010. gada ziņojumu. 

Attiecībā uz gaisa kvalitāti Madrides aglomerācijā ES1301, pamatojoties uz 2009. gada 
datiem (dati, ko iesniegusi Spānijas Karaliste), šķiet, ka gaisa kvalitāte Madrides 
aglomerācijā ES1301 (zonas robežas atrodamas EEZ tīmekļa vietnē3) atbilst PM10
robežlielumiem un PM2,5 mērķlielumam.

Tomēr aglomerācija pārsniedz stundas un gada NO2 robežlielumus. Saskaņā ar 
Direktīvas 2008/50/EK 22. pantu dalībvalstis var paziņot par minēto robežlielumu 
piemērošanas atlikšanu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 1. janvārim, ja tās atbilst 
22. panta nosacījumiem. Komisija lūgusi dalībvalstīm paziņot par šādiem lūgumiem līdz 
2011. gada septembra beigām. Komisija līdz šim nav no Spānijas Karalistes saņēmusi 
paziņojumu par NO2 robežlielumu piemērošanas atlikšanu. Dalībvalstu paziņojumi un 
attiecīgie Komisijas lēmumi pieejami Komisijas tīmekļa vietnē4.

2009. gada laikā Madrides aglomerācija pārsniegusi arī cilvēku veselības aizsardzībai noteikto 
ozona mērķlielumu. Mērķlielums ir piemērojams tikai, sākot ar 2010. gadu, un tas ir trīs gadu 
vidējais rādītājs, kurā ņem vērā 2010.―2012. gada rādītājus. Direktīvas 2008/50/EK 
17. panta 2. punktā noteikts, ka dalībvalstīm, ja vajadzīgs, jāīsteno gaisa kvalitātes 
uzlabošanas plāns, lai novērstu mērķlieluma pārsniegumu, (ja vien tas ir iespējams ar 
pasākumiem, kas nerada nesamērīgas izmaksas) no mērķlielumu piemērošanai noteiktās 
dienas. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju plāns ir izstrādāts laikposmam no 
2006. gada līdz 2012. gadam5. 
                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
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
5http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=
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Attiecībā uz citām Madrides autonomās kopienas gaisa kvalitātes zonām un aglomerācijām 
2009. gadā ziņots par šādiem lūgumraksta iesniedzēja minēto piesārņojošo vielu robežlielumu 
pārsniegumiem:

– ES1308 Corredor del Henares: PM10 robežlielumi, NO2 robežlielumi un ozona 
mērķlielums;

– ES1309 Urbana Sur: PM10 dienas robežlielums, NO2 gada robežlielums;
– ES1310 Urbana Noroeste: ozona mērķlielums;
– ES1311 Sierra Norte: ozona mērķlielums;
– ES1312 Cuenca del Alberche: atbilst visām lūgumraksta iesniedzēja minētajām 

piesārņojošajām vielām;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: ozona mērķlielums.

Visās minētajās zonās un aglomerācijās PM2,5 vērtība atbilst mērķlielumam.

Attiecībā uz aglomerāciju ES1301 izteiktie komentāri (skatīt iepriekš tekstā) par pārsniegto 
vērtību sekām attiecas arī uz Madrides autonomās kopienas zonām un aglomerācijām.

Attiecībā uz PM10 robežlielumu pārsniegumu Corredor del Henares un Urbana Sur
aglomerācijā Komisija vēlas vērst uzmanību uz pārkāpuma procedūru, kas sākta pret Spānijas 
Karalisti par neatbilstību PM10 robežlielumiem. Komisija nolēmusi celt prasību Eiropas 
Savienības Tiesā. 

Madrides aglomerācijā ir vairāk staciju nekā pieprasīts Direktīvā 2008/50/EK iepriekš minēto 
piesārņojošo vielu daudzuma mērīšanai. 2009. gadā Spānijas Karalistes ziņojumā par 
Madrides aglomerāciju iekļauti dati no 7 stacijām, kurās mērīti PM10 rādītāji, 5 stacijām, kurās 
mērīti PM2,5 rādītāji, 8 stacijām, kurās mērīti NO2 rādītāji, kā arī 23 stacijām, kurās mērīti 
ozona rādītāji.

Monitoringa staciju izvietojuma kritēriji noteikti Direktīvas 2008/50/EK 17. pantā un 
saistītajos pielikumos. Jāņem vērā daži apsvērumi. Par mērīšanas staciju pārvietošanu 
Direktīvas 2008/50/EK V pielikumā noteikts, ka paraugu ņemšanas punkti, kur pēdējos trijos 
gados ir novērots PM10 robežlielumu pārsniegums, ir jāuztur, ja vien tie nav jāpārvieto īpašu 
apstākļu, piemēram, teritoriālās attīstības dēļ.  Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju, nav iespējams konstatēt, ka pārkāptas prasības par mērīšanas staciju 
izvietojumu Madrides aglomerācijā. 

Attiecībā uz dalībvalstu būviniciatīvām Direktīva 2008/50/EK nepilnvaro Komisiju pārtraukt 
šādas darbības, tomēr dalībvalstīm ir pienākums ievērot direktīvā noteiktos robežlielumus un, 
ja šie lielumi ir pārsniegti, pret dalībvalsti var vērsties ar tiesiskiem pasākumiem.

                                                                                                                                                  
1109266187260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid
%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843983



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

LV

Secinājums

Komisija pret Spānijas Karalisti sākusi pārkāpuma procedūru par PM10 robežlielumu 
nepiemērošanu. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nav 
konstatējusi nekādus Direktīvas 2008/50/EK pārkāpumus. 


