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Temats: Lūgumraksts Nr. 0080/2019, ko “Plataforma frenem la Contaminació” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais I. T. G., par gaisa kvalitāti Kastelo 
provinces Grau apgabalā, Valensijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Serrallo rūpniecības zona, kurā ir vairāki naftas ķīmijas un 
enerģētikas uzņēmumi un kura tiek uzskatīta par vienu no trim svarīgākajiem Vidusjūras naftas 
ķīmijas centriem, atrodas El Grao de Castelló un Almasoras dzīvojamo rajonu tiešā tuvumā. 
Turklāt nesen ir sākti darbi pie blakus esošo dienvidu doku paplašināšanas, lai atvieglotu 
minerālmateriālu iekraušanu un izkraušanu. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka tas varētu 
vēl vairāk pasliktināt gaisa piesārņojumu, kas jau pašlaik negatīvi ietekmē vietējos iedzīvotājus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. augustā

1. ES tiesiskais regulējums rūpniecisko emisiju jomā 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par 
rūpnieciskajām emisijām (Rūpniecisko emisiju direktīva jeb RED)1 ir galvenais ES 
instruments, ar ko reglamentē piesārņojošu vielu emisiju no rūpnieciskām iekārtām. RED tika 
pieņemta 2010. gada 24. novembrī. Tās pamatā ir Komisijas priekšlikums, ar ko pēc plašas 
politikas pārskatīšanas tika pārstrādātas septiņas iepriekš pastāvējušas direktīvas (to skaitā jo 

1 OV L 334, 17.12.2010., 17.–119. lpp.
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īpaši Direktīva par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2). RED stājās spēkā 
2011. gada 6. janvārī, un dalībvalstīm tā bija jātransponē līdz 2013. gada 7. janvārim. Iekārtas, 
kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, ir jāekspluatē saskaņā ar atļaujā izklāstītiem 
nosacījumiem (RED 4. pants), kuri jo īpaši balstās uz RED 11., 14. un 15. pantu. Atļaujā ir 
norādītas emisijas robežvērtības attiecībā uz piesārņojošu vielu emisiju gaisā, ūdenī un augsnē 
un iekļautas atbilstošas emisiju monitoringa prasības. Emisiju monitoringa rezultāti ir jādara 
pieejami sabiedrībai. Tāpēc pastāv skaidrs pienākums ierīkot atbilstošas mērīšanas sistēmas tām 
iekārtām, uz kurām attiecas RED, lai nodrošinātu atbilstību un informētu sabiedrību.

Attiecībā uz iekārtām, kas ietilpst RED darbības jomā, ir jāizmanto labākie pieejamie tehniskie 
paņēmieni (LPTP), tām jāatbilst emisijas robežvērtībām (ERV) attiecībā uz piesārņojošu vielu 
emisiju gaisā un ūdenī, un ir jāīsteno augsnes un gruntsūdeņu aizsardzības pasākumi, kā 
noteikts atļaujā vai vispārīgajos saistošajos noteikumos.

Kad Komisija pieņem LPTP secinājumus par konkrētu rūpniecisko darbību, uz ko attiecas RED 
(RED 13. panta 5. punkts), kompetentajām iestādēm ir jāpārskata atļaujas nosacījumi un četru 
gadu laikā jānodrošina pastāvošo attiecīgo RED iekārtu atbilstība atjauninātajai atļaujai (RED 
21. panta 3. punkts). LPTP secinājumi nekavējoties ir piemērojami jaunām RED iekārtām. 
LPTP secinājumos nosaka ar LPTP saistītos emisiju līmeņus (LPTP SEL), ar LPTP saistītās 
monitoringa prasības un ar LPTP saistītos ekoloģiskos raksturlielumus (LPTP SER). Tā kā 
LPTP secinājumi kalpo par atsauci atļaujas nosacījumu noteikšanai (RED 14. panta 3. punkts), 
LPTP SEL ir jāpārveido par emisiju robežvērtībām, kas noteiktas attiecīgo RED iekārtu atļaujās 
(RED 15. panta 3. punkts) kopā ar LPTP saistītām monitoringa vajadzībām (RED 16. pants). 
Atjaunojot atļauju nosacījumus, kompetentajām iestādēm ir jāņem vērā LPTP SER.

Līdz šim pieņemtie LPTP secinājumi ir pieejami tīmekļa vietnē 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

Spānija ir transponējusi RED ar šādiem tiesību aktiem: 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. Oficiālā publikācija: Boletin Oficial del Estado; numurs: 140/2013; 
publicēšanas datums: 2013-06-12; lpp.: 44257-44288; 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación. Oficiālā publikācija: Boletin Oficial del Estado; numurs: 251/2013; 
publicēšanas datums: 2013-10-19; lpp.: 85173-85276; 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Oficiālā publikācija: 
Boletin Oficial del Estado; numurs: 316/2016; publicēšanas datums: 2016-12-31; lpp.: 91806-
91842. Tieša piekļuve tekstam: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933.
RED 24. pantā ir izklāstīti noteikumi par piekļuvi informācijai un sabiedrības līdzdalību. 
Attiecīgajai sabiedrības daļai, arī nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas konkrētajā 
gadījumā var ietvert lūgumraksta iesniedzēju, ja rūpnīcas ietilpst RED darbības jomā, ir 
jānodrošina agrīnas un efektīvas iespējas paust savu viedokli un izteikt piezīmes procedūrā, ar 

2 Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, OV 
L 257, 10.10.1996., 26.–40. lpp.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
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ko piešķir vai atjaunina RED atļauju (piemēram, pieņemot LPTP secinājumus vai plānojot veikt 
būtiskas izmaiņas RED iekārtā). Sīkāk izstrādāti noteikumi par līdzdalību ir paredzēti RED 
IV pielikumā, kura mērķis ir nodrošināt jēgpilnu līdzdalību, t. i., savlaicīga informācijas 
paziņošana, reāla iespēja izteikt piezīmes, kompetento iestāžu pienākums ņemt vērā 
apspriešanas rezultātus u. c.

Ja kāds attiecīgās sabiedrības daļas loceklis uzskata, ka ir pārkāptas līdzdalības tiesības 
(piemēram, nav notikusi apspriešana), viņam ir tiesības izmantot pārskatīšanas procedūru, 
vēršoties tiesā vai citā ar likumu izveidotā neatkarīgā un objektīvā struktūrā, lai apstrīdētu, 
piemēram, iekārtai piešķirto RED atļauju pēc būtības vai tās procesuālo likumību (RED 
25. pants). 

Par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu galvenā atbildība ir dalībvalstīm. Tāpēc Komisija 
mudina lūgumraksta iesniedzēju šajā jautājumā turpmāk vērsties pie kompetentajām iestādēm, 
proti, Spānijas Ekoloģiskās pārkārtošanās ministrijas un Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana). Lūgumraksta 
iesniedzējs varētu, piemēram, lūgt darīt zināmus inspekciju ziņojumus vai no jauna inspicēt 
attiecīgās iekārtas.

2. ES tiesiskais regulējums gaisa kvalitātes jomā

Saskaņā ar Spānijas iestāžu iesniegto jaunāko ziņojumu par gaisa kvalitāti 2017. gadā3 gaisa 
kvalitātes zonā ES1015, kur atrodas rūpnieciskā teritorija “El Serrallo”, 2017. gadā nav 
pārsniegtas nevienas robežvērtības vai mērķvērtības. Monitoringa stacija ES14445A, kas 
atrodas rūpnieciskās teritorijas tuvumā, ziņo par šādu turpmāk norādīto piesārņojošo vielu 
koncentrācijām gaisā: sēra dioksīda (SO2), slāpekļa dioksīda (NO2) un ozona (O3). 
Direktīvas 2008/50/EK4 III pielikumā par paraugu ņemšanas vietu makronovietojumu ir 
noteikts, ka paraugu ņemšanas vietas, kuru mērķis ir cilvēku veselības aizsardzība, ir jānosaka 
veidā, kas ļauj gūt datus par:

– tām teritorijām zonās un aglomerācijās, kurās ir lielākā koncentrācija, kas, visticamāk, 
tieši vai netieši ietekmē iedzīvotājus laikposmos, kas ir nozīmīgi, salīdzinot ar 
laikposmu, kurā nosaka robežlielumu vidējās vērtības;

– raksturīgo piesārņojuma līmeni, kādam iedzīvotāji ir pakļauti citās zonu un 
aglomerāciju teritorijās.

Par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu, arī par paraugu ņemšanas vietu pareizu noteikšanu, 
galvenā atbildība ir dalībvalstīm. Tāpēc Komisija mudina lūgumraksta iesniedzēju šajā 
jautājumā turpmāk vērsties pie kompetentajām iestādēm.

3. ES tiesiskais regulējums ietekmes uz vidi novērtējumu jomā

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nav skaidrs, vai ir pārkāpti pienākumi, kas 
izriet no Direktīvas 2011/92/ES (Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva)5. Uz 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. Dokuments attiecas uz EEZ, OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.

http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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lūgumrakstā aprakstītajām darbībām (rūpnieciskā kompleksa paplašināšanas būvdarbi) attiecas 
direktīvas II pielikums, un šo projektu saistībā dalībvalstīm, vai nu izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, vai saskaņā ar robežvērtībām vai kritērijiem, ir jānosaka, vai par projektu ir jāveic 
novērtējums, jo tam var būt būtiska ietekme uz vidi, ņemot vērā nozīmīgus atlases kritērijus, 
kas noteikti direktīvas III pielikumā. Ja dalībvalsts uzskata, ka projekts būtiski ietekmēs vidi, ir 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Jānorāda, ka IVN direktīvas III pielikumā nav noteiktas 
robežvērtības, kā to apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, bet izklāstīti kritēriji, kas dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir jāizmanto, lai noteiktu ierosināto darbību iespējamās nozīmīgās 
sekas.

4. ES tiesiskais regulējums dabas aizsardzības jomā

Natura 2000 teritorija ES0000211 “Desembocadura del riu Millars” ir noteikta par īpaši 
aizsargājamu dabas teritoriju (ĪADT) saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu6 un ietver īpašas 
aizsargājamās teritorijas (ĪAT), kas noteiktas saskaņā ar Putnu direktīvu7. Saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu dalībvalstīm ir jānodrošina Natura 2000 teritoriju aizsardzība un jānosaka un jāīsteno 
nepieciešamie saglabāšanas pasākumi, lai sasniegtu šo teritoriju aizsardzības mērķus. Spānijas 
kompetento iestāžu ziņā ir nodrošināt, ka veiktās darbības Natura 2000 teritorijās vai ap tām ir 
saderīgas ar šiem noteikumiem.

Dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība attiecībā uz veicamajiem pasākumiem, ja vien tie atbilst 
konkrētajā teritorijā sastopamo I pielikumā minēto dabisko dzīvotņu veidu un II pielikumā 
minēto sugu ekoloģiskajām prasībām, tādējādi palīdzot sasniegt šo aizsargājamo dzīvotņu un 
sugu labvēlīgu aizsardzības statusu valsts vai bioģeogrāfiskajā līmenī. 

Secinājumi

Komisijai nav pierādījumu, ka minētajā teritorijā ir pārkāpti ES tiesību aktos noteiktie 
pienākumi, un tā aicina lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar reģionālo kompetento iestādi:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana), Calle de la Democracia, n° 77, 46018, Valencia,

e-pasts: e_prtr_cv@gva.es.

4. Komisijas papildu atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 24. jūnijā

Komisija atsaucas uz iepriekš minēto visaptverošo atbildi šajā jautājumā, kura nosūtīta 
Lūgumrakstu komitejai 2019. gada 30. augustā. 

1. ES tiesiskais regulējums gaisa kvalitātes jomā 

Ņemot vērā gaisa piesārņojuma izraisītās sabiedrības veselības problēmas, gaisa piesārņojums 

6 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992.
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010.

mailto:e_prtr_cv@gva.es
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ir viena no vissvarīgākajām Komisijas prioritātēm vides jomā. 

Viens no gaisa piesārņojuma novēršanas politikas pīlāriem ir Gaisa kvalitātes direktīvas8, kurās 
uzmanība koncentrēta uz četriem galvenajiem mērķiem: i) noteikt kopīgas metodes un kritērijus 
gaisa kvalitātes novērtēšanai visās dalībvalstīs un pieprasīt, lai dalībvalstis izveido paraugu 
ņemšanas punktus un monitoringa tīklus gaisa kvalitātes mērīšanai un novērtēšanai; ii) noteikt 
gaisa kvalitātes standartus, kas visām dalībvalstīm jāsasniedz attiecībā uz 13 gaisu 
piesārņojošām vielām; iii) pieprasīt dalībvalstīm sagatavot un īstenot gaisa kvalitātes plānus un 
pasākumus, ar kuriem pēc iespējas tiek saīsināti pārsniegšanas periodi, un iv) pieprasīt 
dalībvalstīm sniegt informāciju par gaisa kvalitāti, tostarp paziņot jaunākos gaisa kvalitātes 
mērījumus, kā arī ikgadējo gaisa kvalitātes novērtējumu rezultātus. 

Komisija cieši uzrauga Gaisa kvalitātes direktīvu9 īstenošanu, un, ja notiek pastāvīgi gaisa 
kvalitātes standartu pārkāpumi, īsteno pasākumus to novēršanai, tostarp uzsākot pārkāpuma 
procedūras pret attiecīgajām dalībvalstīm. Tā ir noticis ar Spāniju attiecībā uz pārsniegtajām 
suspendēto daļiņu un slāpekļa dioksīda vērtībām10, lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti atbilstoši 
pasākumi atbilstības panākšanai.

Vienā no šīm divām Gaisa kvalitātes direktīvām, proti, Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti 
un tīrāku gaisu Eiropai11, ir noteiktas (XI un XIV pielikumā) robežvērtības cilvēku veselības 
aizsardzībai saistībā ar šādām piesārņojošām vielām: sēra dioksīdu (SO2), slāpekļa dioksīdu 
(NO2), benzolu, oglekļa monoksīdu, svinu un suspendētajām daļiņām PM 10 un PM 2,5. 

Saskaņā ar Spānijas iestāžu iesniegto jaunāko ziņojumu par gaisa kvalitāti 2018. gadā12 gaisa 
kvalitātes zonā ES1015, kur atrodas rūpnieciskā teritorija “El Serrallo”, 2018. gadā netika 
pārsniegtas nevienas no Direktīvā 2008/50/EK noteiktajām robežvērtībām. Kā norādīts 
iepriekšējā Komisijas atbildē, šīs robežvērtības nebija pārsniegtas arī 2017. gadā. 

Kas attiecas uz PVO ieteiktajām vērtībām, saskaņā ar Spānijas iestāžu oficiāli paziņotajiem 
datiem gaisa kvalitātes zonā ES1015 gaisa kvalitātes orientējošās vērtības attiecībā uz PM 10 
gada vidējo koncentrāciju 2017 un 2018. gadā nebija pārsniegtas. Tomēr būtu jānorāda, ka 
paziņotās 2017. un 2018. gada vidējās koncentrācijas blakusesošajā zonā ES1003 pārsniedza 
PVO ieteiktās gaisa kvalitātes vērtības, taču ES robežvērtības nebija pārsniegtas ne vienā, ne 
otrā gadījumā. PVO ieteiktās gaisa kvalitātes vērtības attiecībā uz PM 2,5 gada vidējo 
koncentrāciju 2017. un 2018. gadā bija pārsniegtas abās zonās. 

Tomēr, lai arī Komisija mudina dalībvalstis sasniegt PVO ieteiktās gaisa kvalitātes vērtības, tās 
nav nostiprinātas ES tiesību aktos kā robežvērtības.

Direktīvas 2008/50/EK VII pielikumā ir noteiktas arī mērķvērtības un ilgtermiņa mērķi 
attiecībā uz ozonu. Gaisa kvalitātes zonā ES1015 2017. gadā nebija pārsniegtas nedz 
mērķvērtības, nedz ilgtermiņa mērķi attiecībā uz ozonu, tomēr 2018. gadā attiecībā uz ozonu 

8 Direktīva 2008/50/EK un Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem 
aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā, OV L 23, 26.1.2005., 3.–16. lpp.
9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm.
10 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_19_4256. 
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document .

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_19_4256
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bija pārsniegti gan ilgtermiņa mērķi, gan mērķvērtības. Šīs vērtības bija pārsniegtas arī 
blakusesošajā gaisa kvalitātes zonā ES1003 gan 2017., gan 2018. gadā.

Kas attiecas uz monitoringu, Komisija strādā kopā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu atbilstošu 
monitoringu, izvērtēšanu un datu paziņošanu attiecībā uz gaisa kvalitāti to teritorijās. Šajās 
divās gaisa kvalitātes zonās ir ievērots minimālais paraugu ņemšanas punktu skaits, kas 
attiecībā uz stacionāriem mērījumiem ir noteikts minētās direktīvas pielikumos.

Attiecībā uz paziņotajām pārsniedzošajām ozona vērtībām Komisija norāda uz šādiem 
elementiem:

i. Direktīvā 2008/50/EK ir prasīta ozona rīcības plānu pieņemšana, ja šādi plāni ir 
piemēroti ozona mērķvērtību sasniegšanai; šos plānus var aizstāt ar pasākumiem, kas 
neietver nesamērīgas izmaksas;

ii. Komisija ir pastāvīgi centusies panākt ozona koncentrāciju samazinājumus visā ES, jo 
īpaši ierobežojot ozona prekursoru emisijas (piemēram, pašreizējo ar NO2 saistīto 
pārkāpuma procedūru rezultātā vai īstenojot, sākot ar 2020. gadu, valsts saistības 
attiecībā uz to piecu piesārņojošo vielu samazināšanu, kuras cita starpā izraisa piezemes 
ozona piesārņojumu, kā noteikts Direktīvā (ES) 2016/228413).

Papildus tam Komisija pastāvīgi pēta dažādus veidus, kā novērst pārmērīgas ozona 
koncentrācijas, tostarp izmantojot vides politikas īstenošanas pārskatu14 un divpusējus dialogus 
ar attiecīgajām dalībvalstīm15. 

2. ES tiesiskais regulējums rūpniecisko emisiju jomā

Komisija atgādina, ka Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (RED)16 ir galvenais 
ES instruments, ar ko reglamentē piesārņojošu vielu emisiju no rūpnieciskām iekārtām. 
Iekārtas, uz kurām attiecas šīs direktīvas darbības joma, ir jāekspluatē saskaņā ar atļaujā 
izklāstītiem nosacījumiem. Šādā atļaujā ir norādītas emisijas robežvērtības attiecībā uz 
piesārņojošu vielu emisiju gaisā, ūdenī un augsnē un iekļautas atbilstošas emisiju monitoringa 
prasības. Emisiju monitoringa rezultāti ir jādara pieejami sabiedrībai. RED 24. pantā ir izklāstīti 
noteikumi par piekļuvi informācijai un sabiedrības līdzdalību un 25. pantā — par iespēju 
vērsties tiesā. 

Saskaņā ar RED 24. pantu ir jānodrošina agrīnas un efektīvas iespējas attiecīgajai sabiedrības 
daļai, arī NVO, kas konkrētajā gadījumā var ietvert lūgumraksta iesniedzēju, paust viedokli un 
izteikt piezīmes procedūrā, ar ko piešķir vai atjaunina RED atļauju. Tas attiecas uz, piemēram, 
gadījumu, kad Komisija pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem vai kad tiek plānots veikt būtiskas izmaiņas RED iekārtā. Sīkāk izstrādāti 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2284 par dažu gaisu 
piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 
Direktīvu 2001/81/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 344, 17.12.2016., 1.–31. lpp.
14 Sk. Spānijas 2017. gada valsts ziņojumu: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-
archive/report_es_en.pdf (pieejams arī spāņu valodā).
15 Sk. Tīra gaisa dialogu ar Spāniju 2018. gada 8. un 9. oktobrī.
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf.
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 
(piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 334, 17.12.2010., 17.–
119. lpp.

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
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noteikumi par līdzdalību ir paredzēti RED IV pielikumā, cita starpā savlaicīga informācijas 
paziņošana, reāla iespēja izteikt piezīmes un kompetento iestāžu pienākums ņemt vērā 
apspriešanas rezultātus. 

Saskaņā ar RED 25. pantu, ja kāds attiecīgās sabiedrības daļas loceklis uzskata, ka ir pārkāptas 
viņa līdzdalības tiesības (piemēram, nav notikusi apspriešana), šai personai ir tiesības izmantot 
pārskatīšanas procedūru, vēršoties tiesā vai citā ar likumu izveidotā neatkarīgā un objektīvā 
struktūrā, lai apstrīdētu tādus lēmumus, darbības vai bezdarbību pēc būtības vai to procesuālo 
likumību, uz kuriem attiecas 24. pants (piemēram, iekārtai piešķirtu RED atļauju). 

Saskaņā ar RED 25. panta 3. punktu valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošu un 
vides aizsardzību veicinošu nevalstisko organizāciju intereses uzskata par pietiekamām, lai 
izmantotu pārskatīšanas procedūru, kā arī uzskata, ka šādām organizācijām ir tiesības, kuras 
var tikt aizskartas.

Secinājumi

Par ES vides tiesību aktu pareizu īstenošanu galvenā atbildība ir dalībvalstīm. Saskaņā ar 
politikas pieeju, kas izklāstīta paziņojumā “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku 
piemērošanu”17, Komisija kā Līguma uzraudzītāja nosaka prioritātes izpildes pasākumiem 
attiecībā uz tām strukturālajām lietām, kuras atklāj ES tiesību sistemātisku pārkāpumu kādā 
dalībvalstī. 

Šajā posmā, ņemot vērā tai pieejamos datus, Komisijai nav pierādījumu par to, ka Spānijas 
iestādes sistemātiski pārkāptu vienu vai otru Gaisa kvalitātes direktīvu vai Rūpniecisko emisiju 
direktīvu. 

Tāpēc Komisija mudina lūgumraksta iesniedzēju konkrētajā jautājumā vērsties pie 
kompetentajām iestādēm, proti, Spānijas Ekoloģiskās pārkārtošanās ministrijas un Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat 
Valenciana). 

Turklāt lūgumraksta iesniedzējam tiek atgādināts, ka viņam/viņai ir tiesības izmantot 
pārskatīšanas procedūru, vēršoties tiesā vai citā ar likumu izveidotā neatkarīgā un objektīvā 
struktūrā, lai apstrīdētu to lēmumu, darbību vai bezdarbības likumību pēc būtības vai 
procesuālo likumību, uz kuriem attiecas RED 24. pants. 

Komisija turpina cieši uzraudzīt Gaisa kvalitātes direktīvu un Rūpniecisko emisiju direktīvas 
pareizu īstenošanu. Gaisa kvalitātes standartu sistemātisku pārkāpumu gadījumā tā veic 
attiecīgus pasākumus, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, Tīra gaisa dialogus (ar Spāniju 
šāds dialogs tika risināts 2018. gada oktobrī) un vajadzības gadījumā — pārkāpuma procedūras. 
Attiecībā uz Spāniju šobrīd norisinās divas pārkāpuma procedūras saistībā ar gaisa kvalitātes 
standartu pārsniegumiem.

17 Komisijas paziņojums “ES tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” (2017/C 18/02), 2016. gada 
13. decembris.
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5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2021. gada 18. janvārī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par gaisa kvalitāti El Grau de Castelló un Almasoras 
dzīvojamos rajonos. Tie atrodas ciešā tuvumā Serrallo rūpniecības zonai, kurā ir vairāki naftas 
ķīmijas un enerģētikas uzņēmumi un kura tiek uzskatīta par vienu no trim svarīgākajiem 
Vidusjūras naftas ķīmijas centriem. 

Lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti norāda, ka ir vairākas reizes vērsies pie vietējām un 
reģionālajām iestādēm, taču tas nav tām licis izlēmīgi rīkoties. Lūgumraksta iesniedzējs 
pieprasa, lai neatkarīga struktūra veiktu neatkarīgu gaisa kvalitātes izpēti šajā teritorijā un lai 
El Grau de Castelló pašvaldībā un/vai Almasoras dzīvojamā rajonā tiktu novietota fiksēta 
monitoringa stacija. Viņš informē, ka vietējās iestādes 2019. gadā abās minētajās vietās 
novietoja mobilo monitoringa staciju, kas līdz ar to ir darbojusies tikai pāris mēnešus. Viņš arī 
norāda uz dažām nepilnībām gaisa kvalitātes tiesību aktos, saskaņā ar kuriem monitoringa 
prasības attiecas tikai uz benzolu, bet ne uz citiem aromātiskiem ogļūdeņražiem, piemēram, 
toluolu un ksilolu.

Komisijas apsvērumi

ES tiesiskais regulējums gaisa kvalitātes jomā 

Direktīvā 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai18, ir noteiktas robežvērtības 
cilvēku veselības aizsardzībai saistībā ar šādām piesārņojošām vielām: sēra dioksīdu (SO2), 
slāpekļa dioksīdu (NO2), benzolu, oglekļa monoksīdu, svinu, suspendētajām daļiņām (PM 10 
un PM 2,5) un ozonu. I pielikumā Direktīvai 2004/107/EK19 par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, 
niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā ir noteiktas robežvērtības, 
kuras nedrīkst pārsniegt, sākot no 2012. gada 31. decembra.

Saskaņā ar Spānijas iestāžu iesniegto jaunāko ziņojumu par gaisa kvalitāti 2019. gadā gaisa 
kvalitātes zonā ES1015, kur atrodas rūpnieciskā teritorija “El Serrallo”, nav pārsniegtas 
nevienas robežvērtības vai mērķvērtības, kas noteiktas Gaisa kvalitātes direktīvās. Monitoringa 
stacija ES14445A, kas atrodas rūpnieciskās teritorijas tuvumā, attiecībā uz 2019. gadu ziņo par 
šādu turpmāk norādīto piesārņojošo vielu (lielāks skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem) 
koncentrācijām gaisā: NO2, PM 10, PM 2,5, ozonu un benzolu. Kopš 2019. gada šī monitoringa 
stacija mēra arī toluola un ksilola koncentrācijas, taču tās Komisijai netiek oficiāli paziņotas. 
Kā pareizi norādīts, Direktīva 2008/50/EK neietver prasību attiecībā uz šīm piesārņojošajām 
vielām. 

Kas attiecas uz 2020. gada gaisa kvalitātes datiem, tie jādara pieejami Komisijai par visu 
kalendāro gadu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc kārtējā kalendārā gada beigām, t. i., līdz 
2021. gada septembrim. Šie ikgadējie ziņojumi par gaisa kvalitātes datiem un metadatiem 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp.
19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, 
dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā, OV L 023, 26.1.2005., 3. lpp.
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atbilst Īstenošanas lēmumā 2011/850/ES20 izklāstītajiem noteikumiem.

Saskaņā ar Spānijas iestāžu oficiāli paziņotajiem 2019. gada datiem gaisa kvalitātes zonā 
ES1015 nav sasniegts apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis attiecībā uz benzolu, 
svinu, arsēnu, kadmiju, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem. Šajā gadījumā 
līmeņu novērtēšanai ir iespējams izmantot tikai modelēšanu vai objektīvas aprēķina metodes.

Attiecībā uz monitoringa staciju novietojumu galvenā atbildība par ES tiesību aktu pareizu 
īstenošanu, tostarp paraugu ņemšanas vietu pareizu izvietojumu, ir dalībvalstīm un to 
norīkotajām kompetentajām iestādēm. Komisijai nav pierādījumu, ka valsts iestādes šajā 
teritorijā sistemātiski vai būtiski pārkāptu savus pienākumus, kas noteikti Gaisa kvalitātes 
direktīvās. Tāpēc Komisija mudina lūgumraksta iesniedzēju šajā jautājumā turpmāk vērsties 
pie attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Ņemot vērā gaisa piesārņojuma izraisītās sabiedrības veselības problēmas, tā novēršana ir viena 
no svarīgākajām Komisijas prioritātēm vides jomā. Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un tajā 
formulēto mērķi panākt nulles piesārņojumu, proti, vidi bez toksīniem, Komisija balstās uz 
pašlaik spēkā esošo gaisa kvalitātes tiesību aktu izvērtējumu21. Lai palīdzētu vietējām 
pašvaldībām panākt tīrāku gaisu, Komisija ierosinās stingrākus noteikumus par monitoringu, 
modelēšanu un gaisa kvalitātes plāniem. Komisija arī ierosinās pārskatīt gaisa kvalitātes 
standartus, lai tos ciešāk pieskaņotu Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem. Saistībā ar 
šo pārskatīšanu 2021. gada trešajā ceturksnī notiks sabiedriskā apspriešana22, un lūgumraksta 
iesniedzējs tiek aicināts tajā piedalīties. 

Patlaban norit sagatavošanās darbs pie gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības 
plāna, ar ko paredzēts risināt šos savstarpēji saistītos uzdevumus. Šis rīcības plāns būtu 
jāpieņem 2021. gadā. Lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts paust savu viedokli arī pašreiz 
notiekošajā sabiedriskajā apspriešanā par rīcības plāna ceļvedi23.

Komisija arī pārskatīs ES pasākumus, kuru mērķis ir novērst piesārņojumu no lielām 
rūpnieciskajām iekārtām.

Secinājumi

Par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu, arī par paraugu ņemšanas vietu pareizu noteikšanu, 
galvenā atbildība ir dalībvalstīm. Tāpēc Komisija uzskata, ka valstu administratīvajām un/vai 
tiesu iestādēm, kurām uzdots īstenot minētos tiesību aktus, ir galvenā atbildība par to, lai tiktu 
pārbaudītas konkrētas neatbilstības situācijas, arī Gaisa kvalitātes direktīvās paredzēto 
monitoringa režīmu ievērošana, un to rīcībā ir atbilstoši līdzekļi problēmas risināšanai, ja bažas 

20 2011/850/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 12. decembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas 
apmaiņu un ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti (izziņots ar dokumentu C(2011) 9068), OV L 335, 
17.12.2011., 86.–106. lpp.
21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm.
22https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation.
23https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-
Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil.

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
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tiktu atzītas par pamatotām. 

Komisija turpina cieši uzraudzīt Gaisa kvalitātes direktīvu īstenošanu un strādā pie to 
pārskatīšanas saskaņā ar paziņojumiem, kas sniegti Eiropas zaļā kursa sakarā.


