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Temats: Lūgumraksts Nr. 0173/2020, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais I. C., 
par "skābekļa nodokli" un gaisa piesārņojumu Bukarestē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par augsto gaisa piesārņojuma līmeni Bukarestē un apstrīd 
pilsētas domes lēmumu atsaukt eko-uzlīmi, ko dēvē arī par "skābekļa nodokli", piesārņojošām 
automašīnām, kas iebrauc pilsētas centrā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Bukarestē 
pastāvīgi tiek pārkāpti ES vides tiesību akti un ka tas ietekmē visu tās iedzīvotāju dzīvību un 
veselību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Gaisa kvalitātes direktīvās1 ir noteikts pienākums nodrošināt rezultātus, t. i., sasniegt ES gaisa 
kvalitātes standartus. Dalībvalstu ziņā ir izvēlēties piemērotus pasākumus šā mērķa 
sasniegšanai. 

Komisija ir labi informēta par gaisa kvalitātes problēmām Rumānijā, tostarp Bukarestē, un ir 
stingri rīkojusies šajā jautājumā. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai, OV L 152, 11.6.2008., 1.–44. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004. gada 
15. decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā 
gaisā, OV L 23, 26.1.2005., 3.–16. lpp.
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Šajā saistībā Eiropas Savienības Tiesa nesen ir pieņēmusi spriedumu (lieta C-638/182), kurā 
konstatēts, ka Rumānija Bukarestē neievēro Direktīvā 2008/50/EK noteikto cieto daļiņu (PM10) 
dienas robežvērtību. Komisija rūpīgi uzraudzīs sprieduma izpildi.

Nesen Komisija ir nosūtījusi Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli par to, ka tā nav izpildījusi 
Direktīvā 2008/50/EK noteiktos pienākumus attiecībā uz slāpekļa dioksīda (NO2) 
robežvērtībām3. Šis pārkāpums attiecas uz Bukaresti. NO2 robežvērtības šajā gaisa kvalitātes 
zonā pastāvīgi tiek pārsniegtas kopš 2010. gada, un tikai vienu reizi 2015. gadā ir ziņots par 
atbilstību. Komisija uzskata, ka Rumānija nav veikusi atbilstošus pasākumus, lai pārsnieguma 
periodi būtu pēc iespējas īsāki, kā noteikts Direktīvā 2008/50/EK. Komisija arī ir lūgusi sniegt 
paskaidrojumus par pareizu NO2 koncentrācijas uzraudzību Bukarestē.

Secinājumi

Komisija cieši uzrauga gaisa kvalitātes stāvokli Bukarestē, tostarp Eiropas Savienības Tiesas 
sprieduma par gaisa kvalitātes standartu pārsniegšanu attiecībā uz PM10 pareizu izpildi, kā arī 
pēcpārkāpuma pasākumus saistībā ar gaisa kvalitātes standartu pārsniegšanu attiecībā uz NO2..

2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/INF_20_859.
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