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Temats: Lūgumraksts Nr. 2107/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. M. P., 
par gaisa piesārņojumu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs specializējas gaisa piesārņojuma pētījumu jomā, jo īpaši saistībā ar 
Barselonas un citu Eiropas vietu piesārņojumu ar sīkajām daļiņām. Viņš apgalvo, ka viņa 
veiktais pētījums liecina, ka Spānija un citas ES dalībvalstis pārkāpj maksimāli pieļaujamos 
cieto daļiņu līmeņus, kas noteikti Direktīvā 2001/81/EK par valstīm noteikto maksimāli 
pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām  kā arī Direktīvā 2008/50/EK par 
gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā.

Viņš norāda, ka Komisija jau ir pārcēlusi transponēšanas termiņu no 2010. uz 2013. gadu, bet 
dalībvalstis vēl nav panākušas atbilstību ar šajās direktīvās noteiktajiem līmeņiem. Viņš ir ļoti 
noraizējies, jo tā nav tikai vides problēma, bet ir apdraudēta arī sabiedrības veselība. Vairākas 
slimības ir saistāmas ar gaisa piesārņojumu, it sevišķi sirds un asinsvadu, elpceļu slimības, 
taču piesārņojums izraisa arī ar saslimšanu ar vēzi. Viņš izmanto savas ES pilsoņa tiesības un 
pauž vēlmi panākt, lai ES valstis ievērotu direktīvas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 5. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Attiecībā uz Direktīvā 2008/50/EK1 noteiktajām PM10 robežvērtībām, ko minējis lūgumraksta 
iesniedzējs, ir sākta pienākumu neizpildes procedūra. Spānijas iestādēm 2013. gada 
22. februārī tika nosūtīta papildu oficiāla paziņojuma vēstule par šīs direktīvas 13. un 
23. panta noteikumu pārkāpšanu. Komisija 2014. gada 17. oktobrī pēc Spānijas iestāžu 
sniegtās atbildes rūpīga izvērtējuma pieņēma argumentētu atzinumu, kas ir pēdējais solis 
pirms pieteikuma iesniegšanas Tiesā.

Attiecībā uz to, vai Spānija ievēro valstij noteikto NOx maksimāli pieļaujamo emisiju apjomu 
(847 tonnas gadā), kas piemērojams no 2010. gada, kā tas noteikts Direktīvas 2001/81/EK2

I pielikumā, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, Spānijas iestāžu iepriekš sniegtās ziņas 
par emisijām 2010., 2011. un 2012. gadā liecinātu par maksimālā apjoma pārsniegšanu. 
Tomēr jaunākie dati, ko Spānijas iestādes iesniedza 2014. gada decembrī par 2013. gadu, 
liecina, ka provizoriskie rādītāji attiecībā uz NOx emisijām ir zemāki par šo maksimāli 
pieļaujamo apjomu.

Nobeigums

Ņemot vērā to, ka galīgie emisijas rādītāji par 2013. gadu Spānijas iestādēm saskaņā ar 
Direktīvas 2001/81/EK 8. panta 1. punktu  ir jāiesniedz līdz 2015. gada beigām (bet emisijas 
dati par 2014. gadu būs jāpaziņo līdz 2015. un 2016. gada beigām), uz doto brīdi nav norāžu, 
ka Spānija neievēro valstij noteikto NOx maksimāli pieļaujamo emisiju apjomu.
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