
CM\698768LV.doc PE398.513v01-00

LV                                    ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0203/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Daniel 
Nestmann, par heksahlorbenzola, kas ievests no Austrālija, sadedzināšanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu pārbaudīt, vai liela daudzuma toksiskās un 
kancerogēnās vielas heksahlorbenzola, kas nācis no Austrālijas pilsētas Sidnejas, plānotā 
sadedzināšana atbilst ES vides noteikumiem un likumiem par iedzīvotāju aizsardzību pret 
bīstamu vielu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. jūlijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„Pamatojums/Faktu kopsavilkums/Notikumu gaita

Lūgumraksts attiecas uz bīstamās vielas heksahlorbenzola (HCB) transportēšanu no 
Austrālijas, lai to sadedzinātu Vācijā. Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, sabiedrība Orica 
plāno nosūtīt tūkstošiem tonnu HCB uz Leverkusen, Dormagen, Herten un Brunsbüttel
sadedzināšanas rūpnīcām Vācijā. Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes valdība nav 
iebildusi pret HCB sadedzināšanu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka sadedzināšanas 
rūpnīcām ir licences vietējo atkritumu apglabāšanai un toksisko atkritumu no vairāk nekā 300 
starptautiskiem uzņēmumiem sadedzināšanai.  Pēc lūgumraksta iesniedzēja teiktā, informācija 
par atkritumu precīzu daudzumu un sastāvu nav publiski pieejama, pamatojoties uz 
konfidencialitāti.
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Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par apdraudējumu vietējiem iedzīvotājiem un videi, ko 
varētu radīt šī plānotā darbība, kā arī problēmām, kuras saistītas ar toksisko atlikumu 
ilgtermiņa uzglabāšanu. Tādēļ viņš pieprasa pārbaudīt šīs darbības atbilstību ES tiesību 
aktiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Direktīva 2000/76/EK1 par atkritumu sadedzināšanu, Direktīva 96/61/EK2 par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli (IPPC) un Regula (EK) Nr. 1013/20063 par atkritumu 
sūtījumiem ir galvenie Kopienas tiesību akti, kas attiecas uz šo konkrēto gadījumu.

Direktīvā 2000/76/EK ir izklāstītas konkrētas Kopienas prasības, starp tām ir emisiju 
robežvērtības, pārraudzības prasības, procedūras darbībās ar atkritumiem un ar atkritumu 
(līdz-) sadedzināšanu neatkarīgi no rūpnīcu kapacitātes. Šīs ir obligātās prasības tādā nozīmē, 
ka jebkādām stingrākām prasībām (piem., stingrākas emisiju robežvērtības), kas pieprasītas 
IPPC Direktīvā 96/61/EK, būs prioritāte, ja attiecīgā sadedzināšanas rūpnīca sasniegs 
robežvērtības, kas noteiktas IPPC direktīvas I pielikumā. Atļaujās, kas piešķirtas 
sadedzināšanas rūpnīcām, jābūt skaidri uzskaitītām tām atkritumu kategorijām, kuras atļauts 
apstrādāt, un vajadzības gadījumā tajās jābūt informācijai par atkritumu daudzumu. Tomēr 
atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu atļaujās jābūt minētiem to dažādo kategoriju atkritumu 
daudzumiem, kurus atļauts apstrādāt. Direktīvā nav iekļauti nekādi konkrēti ierobežojumi 
attiecībā uz atkritumu daudzumu, ko atļauts apstrādāt, bet kompetento iestāžu ziņā ir noteikt 
šādus ierobežojumus, ievērojot šīs direktīvas citas izpildāmās prasības, arī prasības par 
emisiju robežvērtībām.

Direktīvas reglamentētajās vielās ir iekļauts dioksīns, kura emisijas gaisā nedrīkst pārsniegt 
0,1 ng/m3. Direktīvas 9. pantā ir noteikumi par atlikumiem, kuru daudzums un kaitīgums ir 
jāsamazina. Pirms atlikumu apglabāšanas vai pārstrādes paņēmienu izvēles jāveic attiecīgas 
pārbaudes, kurās nosaka atlikumu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī piesārņošanas 
potenciālu. Direktīvas 12. pantā paredzēta informācijas pieejamība un sabiedrības 
iesaistīšanās. Šajā pantā ir noteikts, ka sabiedrībai ir pieejamas izsniegtās atļaujas. 
Sadedzināšanas rūpnīcām, kuru kapacitāte ir 2 vai vairāk tonnas stundā, šāda informācija 
jāsniedz gada pārskatā. Šajā pārskatā kā minimums jāsniedz atskaite par procesa virzību, kā 
arī faktiskajām emisijām gaisā un ūdenī, salīdzinot ar šajā direktīvā noteiktajiem standartiem.

Turklāt Direktīvā 96/61/EK ir izklāstīta Kopienas atļauju izsniegšanas sistēma rūpnīcām. 
Attiecībā uz bīstamo atkritumu sadedzināšanu atļauja attiecas uz apglabāšanas vai 
reģenerācijas iekārtām, kuru kapacitāte pārsniedz 10 tonnas dienā. Kompetento iestāžu 
izdotajās atļaujās jābūt minētām emisiju robežvērtībām un citiem nosacījumiem, kas 
pamatojas uz „labākajām pieejamajām metodēm” (BAT). Šīs metodes ir aprakstītas BAT 
atsauces dokumentā (BREF) par atkritumu sadedzināšanu, ko apstiprinājusi Komisija pēc 
informācijas apmaiņas Komisijas, dalībvalstu un attiecīgo ieinteresēto pušu starpā. Atļaujās, 

                                               
1 OV L 332, 28.12.2000., 91.–111. lpp.
2 OV L 257, 10.10.1996., 26.–40. lpp.
3 OV L 190, 12.7.2006., 1.–98. lpp.
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kas izdotas, pamatojoties uz BAT, var būt stingrāki nosacījumi nekā atļaujās, kas izdotas, 
pamatojoties uz Direktīvas 2000/76/EK prasībām.

Attiecībā uz atkritumu importu Vācijā no Austrālijas sīkas prasības par apglabājamiem 
atkritumiem ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem 41.–42. pantā 
un tās pašas regulas 43.–44. pantā par reģenerācijai paredzētajiem atkritumiem. Tādējādi 
attiecīgo procedūru prasību novērtējumā ir prasība noteikt, vai atkritumiem tiks piemērota 
reģenerācija vai apglabāšana. Katrā ziņā importēšana tiks atļauta tad, ja tiks ievērotas 
nepieciešamās procedūras.

Secinājumi

Šajā lūgumrakstā minētajā gadījumā piemērojamie Kopienas tiesību akti neaizliedz bīstamo 
atkritumu sadedzināšanu, ja tiek ievērotas visas prasības, starp tām arī atbilstība attiecīgajām 
robežvērtībām. Pamatojoties uz atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu kapacitāti, lēmums par 
atkritumu daudzumu, ko drīkst sadedzināt, ir atstāts kompetentās iestādes ziņā, taču atļaujām 
jābūt publiski pieejamām un tajās jābūt informācijai par dedzināto atkritumu daudzumu un 
sastāvu.

Komisija pieprasīs papildu informāciju no Vācijas iestādēm par attiecīgo rūpnīcu kapacitāti, 
kā arī par ievērotajām atļaujas procedūrām (arī par publiskas līdzdalības procedūru). Ja tiks 
atklāti Kopienas tiesību aktu pārkāpumi, Komisija izmantos līgumos piešķirtās pilnvaras, lai 
nodrošinātu, ka tiek ievēroti atbilstīgie noteikumi.”
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