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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats:  Lūgumraksts Nr. 0558/2020, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais A. P., 
par zaļo zonu samazināšanu Bukarestē, Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka vietējās iestādes Bukarestē (Rumānija) samazina pilsētas 
zaļās zonas, izsniedzot krāpnieciskas dažādu nekustamā īpašuma projektu būvatļaujas. 
Lūgumraksta iesniedzējs min jau šajā jautājumā sāktās pārkāpuma procedūras un 
salīdzinājumam norāda, ka Bukarestē uz vienu iedzīvotāju ir 16 m2 zaļās zonas, bet ES 
vidējais rādītājs ir 26 m2 uz vienu iedzīvotāju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

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

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

Par pārējiem lūgumrakstā minētajiem jautājumiem pieejamā informācija Komisijai neļauj 
konstatēt ES vides tiesību aktu pārkāpumus. 

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.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
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Komisija nesen ir arī veikusi daudzus pasākumus, lai atbalstītu rīcībpolitikas bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, tostarp pilsētu teritorijās.

ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam Komisija ir apņēmusies paplašināt zaļās 
infrastruktūras ierīkošanu pilsētās. Tā atzīst pilsētu zaļo zonu nozīmi un aicina Eiropas pilsētas, 
kurās ir vismaz 20 000 iedzīvotāju, līdz 2021. gada beigām izstrādāt tālejošus pilsētas 
zaļināšanas plānus. Komisija palīdzēs pilsētām, 2021. gadā izveidojot ES pilsētu zaļināšanas 
platformu un izstrādājot tehniskus norādījumus. Pilsētās un piepilsētās visā ES atrodas 11 000 
Natura 2000 teritoriju, kas noteiktas saskaņā ar ES dabas aizsardzības tiesību aktiem. 
Natura 2000 teritorijas ir ES līmeņa zaļās infrastruktūras kodols, un tās var nodrošināt stingru 
pamatu pilsētas zaļināšanas plānu izstrādei.

Komisija atbalsta un veicina stratēģijas un rīcības plānus, kuru mērķis ir atgriezt pilsētās dabu, 
atalgojot attiecīgu vietējo kopienu rīcību un ierobežojot pilsētās bioloģiskajai daudzveidībai 
kaitīgu praksi.  Atbalsts tiek sniegts, izmantojot iniciatīvas un rīcībpolitikas, tostarp šādas:

– balvas "Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums" un "Eiropas zaļā lapa", ar kurām 
atalgo un izplata paraugpraksi pilsētas zaļās infrastruktūras jomā;

– Zaļo pilsētu rīks, kas piedāvā vadlīnijas un ieteikumus, tostarp par finansējumu un spēju 
veidošanu;

– pilsētu partnerība ilgtspējīgai zemes izmantošanai un dabā balstīti risinājumi, kas ir daļa 
no ES pilsētprogrammas;

– programma "Inovatīvas pilsētvides darbības", kas atbalsta inovatīvu ideju izmēģināšanu 
pilsētās.  Vairākas pilsētas eksperimentē ar jaunām aktivitātēm zaļās infrastruktūras 
jomā;

– ES MAES iniciatīva3 — tehnisku vadlīniju sniegšana pilsētām, kartējot un novērtējot 
ekosistēmas un to pakalpojumus. 

Turklāt dalībvalstis un reģioni var atbalstīt zaļo infrastruktūru, izmantojot ES kohēzijas 
politiku, un turpinās to darīt nākamajā kohēzijas politikas plānošanas periodā no 2021. līdz 
2027. gadam, tostarp izmantojot tādus instrumentus kā LIFE programma4.

Divu Eiropas Parlamenta finansētu izmēģinājuma projektu — "ENROUTE" un tā turpinājuma 
"BIODIVERCITIES" — mērķis ir līdz 2030. gadam uzlabot Eiropas pilsētu bioloģisko 
daudzveidību un zaļo infrastruktūru. Tie sniegs nozīmīgu ieguldījumu to saistību īstenošanā, 
kas izriet no ES biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam.

Secinājumi

Komisija jau ir atbilstoši rīkojusies, lai risinātu gaisa piesārņojuma problēmas Rumānijā.

Attiecībā uz galvenajiem lūgumrakstā izvirzītajiem jautājumiem Komisija uzsver, ka tā 
atbalsta un veicina stratēģijas un rīcības plānus, kuru mērķis ir  atgriezt pilsētās dabu. 

3 https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
4 https://ec.europa.eu/easme/en/life

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Attiecīgo valsts, reģionālo un vietējo iestāžu ziņā ir veikt atbilstoša līmeņa pasākumus.


