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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0409/2020, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Petre 
Remus, par kritiskā gaisa piesārņojuma novēršanu Bukarestē un tās 
apkaimē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēršas pie Eiropas Parlamenta, aicinot palīdzēt atrast un ieviest 
ātrākos risinājumus gaisa piesārņojuma novēršanai Bukarestē un tās apkaimē. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka gaisa kvalitātes rādītāju robežvērtības ir būtiski pārsniegtas un ka gaisā 
ir jūtama toksiska smaka, taču iedzīvotāji nevar noteikt tās izcelsmi. Covid-19 pandēmijas dēļ 
šī problēma ir kļuvusi vēl aktuālāka, jo cilvēki ir iesprostoti savos mājokļos un viņiem nav 
pieejams svaigs gaiss. Viņš aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt šo situāciju un sniegt 
informāciju par to, kas tiks darīts, ja tiks konstatēti ES tiesību akti pārkāpumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 14. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par atkritumu (tostarp ievestu) apglabāšanas un 
sadedzināšanas izraisīto gaisa piesārņojumu, kas rada neērtības Bukarestes iedzīvotājiem. 

Komisijas apsvērumi

Komisija ir labi informēta par gaisa kvalitātes problēmām Rumānijā, tostarp Bukarestē, un ir 
atbilstoši rīkojusies šajā jautājumā. Šajā saistībā Eiropas Savienības Tiesa nesen ir pieņēmusi 
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spriedumu (lieta C-638/181), kurā konstatēts, ka Rumānija Bukarestē neievēro Gaisa kvalitātes 
direktīvā2 noteikto cieto daļiņu (PM10) dienas robežvērtību. cieto daļiņu (PM10) dienas 
robežvērtību. Komisija rūpīgi uzraudzīs sprieduma izpildi.

Saistībā ar atkritumu apglabāšanu Bukarestē Komisija pēc savas iniciatīvas ir sākusi 
izmeklēšanu par situāciju vairākos Bukarestes atkritumu poligonos, tostarp Rudeni-Chiajna 
poligonā3. Rumānijas iestādes ir paziņojušas, ka šā atkritumu apsaimniekošanas objekta 
ietilpība ir ierobežota līdz 4 500 000 m3 un vairāki nodalījumi (C1–C5) jau ir slēgti. Turklāt 
saskaņā ar jaunāko informāciju, ko sniegušas Rumānijas iestādes, paredzams, ka līdz 
2020. gada beigām tiks pārtraukta šā poligona pēdējo nodalījumu darbība. Bukarestes 
apgabaltiesa nesen ir anulējusi minētā atkritumu poligona pēdējo darbojošos nodalījumu vides 
atļauju4 un nodrošinājusi apmierinošu risinājumu, kas ir saskaņā ar Komisijas paziņojumu "ES 
tiesību akti: labāki rezultāti līdz ar labāku piemērošanu"5. Komisija jau iepriekš ir norādījusi 
Rumānijas iestādēm un nesenais valsts tiesas spriedums vēlreiz atgādina, ka ir ātri jāatrod jauni 
atkritumu apsaimniekošanas risinājumi. 

Attiecībā uz apgalvojumiem, ka tiek sadedzināti no citām dalībvalstīm ievesti atkritumi, 
Komisija apzinās, ka nelikumīgi atkritumu sūtījumi Eiropas Savienībā ir nopietna problēma. Ar 
atkritumiem saistītas noziedzības apkarošana ir arī ES prioritāte. ES finansē dažādus projektus, 
kas paredzēti, lai ierobežotu nelikumīgus atkritumu sūtījumus, tostarp uz Rumāniju6. Turklāt 
saistībā ar notiekošo Atkritumu sūtījumu regulas7 pārskatīšanu Komisija izskata jautājumu par 
nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem8.

Secinājumi

Komisija cieši uzrauga gaisa kvalitātes stāvokli, tostarp Eiropas Savienības Tiesas sprieduma 
par gaisa kvalitātes standartu pārsniegšanu attiecībā uz PM10 pareizu izpildi. 

Komisija uzrauga situāciju attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu Bukarestē un nevilcināsies 
veikt vajadzīgos pasākumus, ja tiks konstatēti ES standartu sistēmiski pārkāpumi vai ja situāciju 
neizdosies atrisināt ar valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. 

1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
2 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.
3 EUP(2016)9026.
4 Bukarestes apgabaltiesas 2020. gada 14. augusta spriedums lietā 15248/3/2018,   
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3 
5 C(2016)8600, sk. attiecīgā Komisijas paziņojuma 9. lpp.
6 Sk., piemēram:   https://www.wasteforceproject.eu, https://www.sweap.eu, https://opfawaste-project.eu 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem, 
OV L 190, 12.7.2006., 1.–98. lpp.
8 Sk. https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/review_of_the_wsr.htm
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