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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0298/2012, ko iesniedza Francijas apvienība Arivem, par 
gāzes ražošanas rūpnīcas būvniecību Romainville (Francijā)

Lūgumraksts Nr. 1005/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais A. C.,
par plānoto metanizācijas rūpnīcas atrašanās vietu Romainville, Francijā

1. Lūgumraksta Nr. 0298/2012 kopsavilkums

Šajā lūgumrakstā izteikti iebildumi pret lielas gāzes ražošanas rūpnīcas (TMB — metanizācija) 
būvniecību tikai 2 km attālumā no Parīzes.

Šīs rūpnīcas būvniecība saskaņā ar lūgumrakstā sniegto informāciju radītu nopietnus draudus
vietējo iedzīvotāju veselībai. Dažādos pilsoniskās sabiedrības izstrādātos ziņojumos pausti 
iebildumi pret šāda veida rūpnīcām.

Lūgumraksta Nr. 1005/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto metanizācijas rūpnīcas celtniecību Romainville. 
Lielākā rūpnīca Eiropā atrastos blīvi apdzīvotā pilsētas teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs 
vaino pilsētas atkritumu savākšanas uzņēmumu Syctom, ka tas nav veicis nepieciešamās 
sabiedriskās apspriešanas un nav rīkojies saskaņā ar vides tiesību aktiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka projektam būs katastrofālas finansiālas un ekoloģiskas sekas. Tādēļ 
viņš aicina Eiropas Parlamentu rūpīgi izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0298/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. jūnijā.
Lūgumraksts Nr. 1005/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 3. decembrī. Komisijai 
pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0298/2012, kas saņemta 2012. gada 
27. novembrī

Komisija ir izskatījusi patlaban pieejamo informāciju saistībā ar ierosināto gāzes ražošanas 
rūpnīcas celtniecību Romainville pilsētā Francijā. Komisija uzskata, ka uz šo rūpnīcu var 
attiecināt turpmāk minētos ES tiesību aktus.

– Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (PINK) pieprasīts, 
lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar atļaujām, tostarp emisijas 
robežvērtībām, kas iegūtas, piemērojot labākās pieejamās metodes (LPM), kuras izstrādātas, 
lai novērstu un — gadījumos, kad tas nav izdarāms, — mazinātu emisijas un ietekmi uz vidi 
kopumā. Tāpēc jautājumu par emisiju novēršanu vai mazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē 
vajadzētu risināt ar vides atļaujām, ko izsniedz saskaņā ar PINK direktīvu.

Komisija ir pieņēmusi vairākus LPM atsauces dokumentus, kas attiecas uz pasākumiem, kuri 
ietilpst PINK direktīvas darbības jomā, kas atbildīgajām iestādēm ir jāņem vērā, nosakot uz 
LPM pamatotas emisiju robežvērtības, līdzvērtīgus parametrus vai tehniskos rādītājus šādām 
iekārtām. LPM atsauces dokumentus par atkritumu apstrādi pieņēma 2006. gada augustā.

PINK direktīva paredz sabiedrības līdzdalību atļaujas piešķiršanas procesā un jo īpaši ietver 
pasākumus, kas nodrošina sabiedrībai iespēju paust savu viedokli attiecībā uz atļaujas 
projektu. Visas atbildes, kas saņemtas šādas sabiedriskas apspriešanas procesā, jāņem vērā 
atļaujas piešķiršanas procesā.

Jānorāda, ka PINK direktīvu aizstāj Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 
(Rūpniecisko emisiju direktīva — RED). Ja gāzes ražošanas rūpnīcu nodos ekspluatācijā vai 
tai piešķirs atļauju 2013. gada 7. janvārī vai pēc šīs dienas vai ja pilnīgu pieteikumu atļaujas 
saņemšanai iesniegs pirms šīs dienas un rūpnīcu nodos ekspluatācijā pēc 2014. gada 
7. janvāra, būs nepieciešama atļauja, kas atbilst RED. RED nosaka stingrākas prasības 
attiecībā uz LPM piemērošanu nekā PINK direktīva, un tā aptver vairākus atkritumu apstrādes 
darbību veidus.

Diemžēl Komisija nespēja noskaidrot attiecīgās rūpnīcas izmantoto konkrēto atkritumu 
apstrādes veidu, līdz ar to tā nevarēja noteikt, vai uz rūpnīcas darbību attiecas PINK direktīva 
vai RED.

– Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu2 (pazīstama kā IVN direktīva). IVN direktīvā nodalīti tā saucamie I pielikuma 
projekti, kuriem vienmēr jāveic IVN procedūra, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem 
dalībvalstīm, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi vai atbilstīgi transponējošajos valsts tiesību 
aktos noteiktajām robežvērtībām vai kritērijiem, jānosaka, vai jāveic projekta IVN. 
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav skaidrs, vai uz konkrēto rūpnīcu varētu attiecināt 
kādu no šiem pielikumiem.

IVN procedūra nodrošina, ka, pirms kompetentā iestāde izsniedz celtniecības atļauju, tiek 
noteikta un novērtēta projekta radītā ietekme uz vidi. Sabiedrība var paust savu viedokli, un 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.
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visi apspriešanas laikā paustie viedokļi ir jāņem vērā. Sabiedrība ir jāinformē arī par 
celtniecības atļaujas saturu.

– Direktīvā 2003/105/EK (pazīstama arī kā Seveso II direktīva1) par tādu smagu nelaimes 
gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām, ir noteiktas prasības 
dalībvalstu operatoriem un kompetentajām iestādēm saistībā ar objektiem, kuros bīstamu 
vielu klātbūtne ir augstāka par direktīvas I pielikumā noteikto līmeni. Prasības attiecas uz 
drošības pārvaldību, sabiedrības informēšanu, operatīvās rīcības plāniem, pārbaudēm, zemes 
izmantojuma plānošanu un atbilstīgām apspriešanās procedūrām saistībā ar lēmumiem zemes 
izmantojuma plānošanā. Ņemot vērā Komisijai pieejamo informāciju, nav skaidrs, vai 
konkrētajā rūpnīcā bīstamas vielas apstrādās tādos daudzumos, kas pārsniegs minētajā 
direktīvā noteiktos maksimālos apjomus.

Pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saistībā ar lūgumrakstu, un ņemot vērā to, ka 
rūpnīcas celtniecība vēl nav sākta, Komisija nespēj konstatēt nekādus iepriekš minēto 
direktīvu pārkāpumus. Šajā sakarībā tā vēlas uzsvērt, ka nodrošināt pareizu un pilnīgu ES 
tiesību aktu īstenošanu ir galvenokārt dalībvalstu kompetencē.

4. Komisijas atbilde (REV.) uz lūgumrakstiem Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012, kas 
saņemta 2013. gada 27. februārī

Uz sadzīves atkritumu un tiem līdzīgu produktu apstrādes daudznozaru centra projektu, kas 
būtu jāceļ Romainville un Bobiņī pašvaldību teritorijā (turpmāk tekstā — daudznozaru centrs 
vai minētais centrs), attiecas divi lūgumraksti. Kopš pirmā paziņojuma attiecībā uz 
lūgumrakstu Nr. 0298/2012 ir notikušas ievērojamas pārmaiņas attiecībā uz daudznozaru 
centra izveidi (piemēram, operatora apņemšanās pieprasīt kompetentajai iestādei grozīt savu 
darbības atļauju). Tādēļ šī paziņojuma mērķis ir nosūtīt Lūgumrakstu komitejai aktualizētu 
informāciju, vienlaicīgi izskatot divus lūgumrakstus — Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012. 

Lūgumrakstu iesniedzēji izsaka iebildumus pret tāda daudznozaru centra būvniecību un 
darbību, kas ietvertu sadzīves atkritumu pārpalikumu fermentējamās daļas metanizācijas 
centru (ar jaudu 315 000 tonnu gadā), selektīvās savākšanas šķirošanas centru (ar jaudu 
30 000 tonnu gadā) un nepārstrādājamu priekšmetu iepriekšējas šķirošanas centru (ar jaudu 
60 000 tonnu gadā). Šis centrs tiek būvēts, lai aizstātu iekārtas, kas šobrīd atrodas attiecīgajā 
vietā, proti, atkritumu izgāztuvi un sadzīves atkritumu nodošanas un selektīvās savākšanas un 
nepārstrādājamu priekšmetu šķirošanas centru. 

Papildus šī daudznozaru centra būvniecībai tiks izveidota arī upes platforma Bobiņī, lai varētu 
pa upi transportēt materiālus, kas nāk no minētā centra, kā arī tiks izveidots tunelis, kas 
savienos centru ar minēto platformu. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka lūgumrakstu 
iesniedzēju iebildumi attiecas tikai uz iespējamu kaitējumu, ko radītu metanizācijas iekārta 
(piemēram, smakas, emisijas atmosfērā), Eiropas Komisijas (turpmāk tekstā — Komisija) 
veiktā lūgumrakstu Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012 izskatīšana un attiecīgi šī rakstiskā 
paziņojuma saturs attiecas tikai uz šīs iekārtas likumības jautājumu.

Lūgumrakstu iesniedzēji jo īpaši vispārīgi min pienākuma apspriesties ar sabiedrību 
neievērošanu un faktu, ka metanizācijas iekārta radīs „finansiālu sabrukumu” un „skandālu 

                                               
1 OV L 10, 4.1.1997.
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ekoloģijas jomā”. Tātad lūgumrakstos nav ietverti precīzi argumenti, kas ļautu apstrīdēt 
metanizācijas iekārtas projekta likumību no regulējuma aspekta, ņemot vērā piemērojamos 
Eiropas Savienības tiesību aktus (turpmāk tekstā — ES tiesību akti). 

Tomēr Komisija sāka daudznozaru centra projekta izpēti, tostarp attiecībā uz pēdējām 
izmaiņām, kas ietekmē tā īstenošanu. Ņemot vērā šos pētījumus, Komisija plāno Francijas 
varas iestādēm iesniegt informācijas pieprasījumu, izmantojot EU PILOT mehānismu, lai 
pārbaudītu daudznozaru centra projekta atbilstību ES tiesību aktiem (skatīt turpmāk). 

Darbības atļaujas pieprasījuma lietu (DAPL) kompetentajai administratīvajai iestādei Parīzes 
aglomerācijas sadzīves atkritumu apstrādes starpkomūnu asociācija (Syctom jeb operators) 
iesniedza 2009. gada 7. maijā. Darbības atļauja ar prefektūras rīkojumu tika piešķirta 
2011. gada 17. janvārī. 

2012. gada 1. februārī tika izsludināts moratorijs, saskaņā ar kuru daudznozaru centra 
būvniecība tika aizturēta uz vairākiem mēnešiem. Tas tika izdots pēc Syctom iniciatīvas, lai 
apmierinātu to netālu dzīvojošo iedzīvotāju prasības, kas iebilda pret šo projektu un vēlējās 
pārskatīt metodes izvēli (mehāniski bioloģiska apstrāde pirms metanizācijas), rūpniecisko 
negadījumu draudus un potenciālo kaitējumu (piemēram, smakas, troksni, piesārņojumu), kas 
varētu radīt ievērojamu apdraudējumu veselībai un videi.

Tad 2012. gadā Ineris (Valsts rūpnieciskās vides un rūpniecisko draudu institūts) un EREP
(Pētījumu un konsultāciju birojs, kas specializējies atkritumu un organisko notekūdeņu 
apstrādē un reģenerācijā) veica revīzijas attiecībā uz tā draudu novērtējuma un ietekmes uz 
vidi novērtējuma (IVN) precizitāti, pamatotību un vispusību, kas izstrādāti DAPL 
sastādīšanas ietvaros. No vienas puses, šajās revīzijās tika secināts, ka šie novērtējumi pēc 
formas un satura tika veikti atbilstīgi piemērojamām valsts tiesību aktu prasībām. No otras 
puses, minētajās revīzijās tika formulēti vairāki ieteikumi operatoram nolūkā uzlabot 
noteiktus daudznozaru centra projekta drošības un vides aspektus (piemēram, smaku emisijas 
uzraudzības pastiprināšana). 

Šo revīziju rezultātus moratorija uzraudzības komiteja publiskoja 2012. gada 15. oktobrī un ar 
tiem iepazīstināja publiskās sanāksmēs 2012. gada 18. oktobrī un 2012. gada 4. decembrī, 
ļaujot ikvienai ieinteresētajai personai paust savu viedokli. 

Šajā kontekstā operators paredz, ka daudznozaru centrs tiks nodots ekspluatācijā ātrākais 
2015. gadā.

Balstoties uz šīm revīzijām un dažādiem paustajiem viedokļiem, Est-Ensemble aglomerācijas 
kopienas (kuras teritorijā paredzēta daudznozaru centra atrašanās vieta) padome 2012. gada 
11. decembrī pieņēma atzinumu, ko papildināja 10 papildprasības, kuras adresētas Syctom
(piemēram, pastāvīga operatora klātbūtne uz vietas, lai nepārtraukti kontrolētu darbību), un 
3 saistības (piemēram, sekmēt atkritumu apjoma mazināšanu). 

Syctom 2012. gada 19. decembrī attiecīgi apņēmās pārskatīt savu projektu, lai i) iekļautu visas 
Est-Ensemble ievēlēto pārstāvju formulētās prasības (piemēram, tādas metodes izstrāde, kas 
uzlabo metanizāciju, aizsargsienas izveide visas kameras garumā, smaku novēršanas plāns, 
kameru skaita samazināšana no 6 uz 4 kamerām, pretī saņemot attiecīgo pašvaldību 
apņemšanos ieviest sadzīves atkritumu apjoma mazināšanas to izcelsmes vietā politiku) un 
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ii) ņemtu vērā to 3 saistības. 

Uz šiem grozījumiem attieksies papildu vienošanās, ar ko tiks grozīta 2011. gada 17. janvāra 
darbības atļauja. Minētā papildu vienošanās kompetentajai iestādei būtu jāpieņem 2013. gada 
sākumā, un attiecīgi ar to būtu jābeidzas minētajam moratorijam.

Ņemot vērā apkopoto informāciju, šķiet, ka uz daudznozaru centra projektu varētu attiekties 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK direktīva)1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 
(RED)2, Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva)3 un 
Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu 
briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Seveso II direktīva)4. 

Francijas varas iestādēm adresējamā informācijas pieprasījuma mērķis ir noteikt, vai minētā 
projekta raksturlielumu dēļ uz to tiešām attiecas iepriekš minēto direktīvu piemērošanas joma 
un, ja tā ir, kādi pasākumi ir veikti un noteikumi pieņemti, lai garantētu, ka šajā gadījumā 
direktīvas tiek pareizi īstenotas.

Komisija plāno Francijas varas iestādēm pieprasīt precizējumus par daudznozaru centra 
projekta raksturlielumiem, lai noteiktu, vai uz šo darbību attiecas vai neattiecas PINK 
direktīvas (2008/1/EK) un RED (2010/75/ES) piemērošanas joma, vai uz to attiecas tikai RED 
piemērošanas joma vai arī neviena no šīm direktīvām. 

Būs jānosaka, kuras ES tiesību aktu prasības ir jāizpilda (piemēram, atļaujas piešķiršanas 
nosacījumi, emisiju līmeņi, kas saistīti ar labākajām pieejamajām metodēm), un jāpārbauda, 
vai darbības atļaujas un visu citu atļauju, kas ir izsniegtas, mērķis ir nodrošināt, ka šīs prasības 
ir izpildītas. Komisija plāno arī uzdot jautājumus par metanizācijas atlieku apsaimniekošanu 
(piemēram, mēslošana, aprakšana) un par sabiedrības līdzdalību atļaujas piešķiršanas un 
atļaujas pārskatīšanas procesā (laika grafiks, sabiedriskās apspriešanas, būtiskas izmaiņas 
u. c.).

Ja izrādīsies, ka saistībā ar DAPL īstenots IVN, Komisija plāno prasīt Francijas varas 
iestādēm, vai šis IVN atbilst visām prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2011/92/ES, jo īpaši
sabiedriskās apspriešanas un sabiedrības informēšanas ziņā. 

Attiecībā uz 2011. gada 17. janvāra darbības atļaujas pārskatīšanu, ko paredzējusi Syctom, 
Francijas varas iestādes tiks aicinātas precizēt, vai, pēc to uzskatiem, arī uz to ir jāattiecas 
IVN un vai atkal tiks veikta sabiedriskā apspriešana.

Komisija plāno prasīt Francijas varas iestādēm, vai daudznozaru centra projekts ir 
„uzņēmums” Seveso II direktīvas (96/82/EK) izpratnē un, ja tas tā ir, vai operators jau ir 
izpildījis paziņošanas pienākumus attiecībā uz savu smagu nelaimes gadījumu novēršanas 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
2 OV L 334, 17.2.2010., 17.–119. lpp.
3 OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.
4 OV L 10, 14.1.1997., 13.–33. lpp.
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politiku un — nepieciešamības gadījumā — attiecībā uz drošības pārskatu un iekšējo 
operatīvās rīcības plānu. Komisija arī plāno prasīt, vai šā projekta ietvaros tika organizētas 
atbilstošas sabiedriskās apspriešanas procedūras.

Tāpat Francijas varas iestādēm tiks prasīts, vai uz daudznozaru centra projektu attiecas 
tiesvedība vai administratīvs process, kurš sākts administratīvajā tiesā vai kompetentajā 
iestādē un kura mērķis ir apstrīdēt 2011. gada 17. janvāra darbības atļaujas vai kādas citas 
saistītās atļaujas, kas, iespējams, ir piešķirta operatoram, formas un/vai satura likumību. 

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas virzību.

5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lūgumraksti Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012

Konteksta elementi

1. Lūgumrakstu Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012 temats

 Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejā iesniegtajos lūgumrakstos Nr. 0298/2012 un 
Nr. 1005/2012 tiek izklāstīti iebildumi pret tā sadzīves atkritumu pārstrādes daudznozaru 
centra projekta būvniecību un darbību, kas būtu jāceļ Romainville un Bobiņī pašvaldības 
teritorijā (turpmāk tekstā — daudznozaru centrs jeb minētais centrs).

 Šajā daudznozaru centrā tiks ietverts sadzīves atkritumu pārpalikumu fermentējamās daļas 
metanizācijas centrs (paredzamā jauda — 315 000 tonnu gadā), selektīvās savākšanas 
šķirošanas centrs (paredzamā jauda — 30 000 tonnu gadā) un nepārstrādājamu priekšmetu 
iepriekšējas šķirošanas centrs (paredzamā jauda — 60 000 tonnu gadā). Šis centrs tiek 
būvēts, lai aizstātu iekārtas, kas šobrīd atrodas attiecīgajā vietā, proti, atkritumu izgāztuvi 
un sadzīves atkritumu nodošanas un selektīvās savākšanas un nepārstrādājamu priekšmetu 
šķirošanas centru. Francijas varas iestādes to kvalificē kā vispārējas nozīmes projektu, jo 
paredzēts, ka tajā tiks pārstrādāti 22 komūnu, kā arī 2 Parīzes pilsētas rajonu sadzīves 
atkritumi.

2. Lūgumrakstu iesniedzēju iebildumi 

 Lūgumrakstu iesniedzēju iebildumi attiecas uz iespējamo kaitējumu, ko var izraisīt 
metanizācijas iekārta (piemēram, smakas, emisijas atmosfērā). 

 Lūgumrakstu iesniedzēji jo īpaši vispārīgi min pienākuma apspriesties ar sabiedrību 
neievērošanu un to, ka metanizācijas iekārta radīs „finansiālu sabrukumu” un „skandālu 
ekoloģijas jomā”. Tātad lūgumrakstos nav ietverti precīzi argumenti, kas ļautu apstrīdēt 
metanizācijas iekārtas projekta likumību no regulējuma aspekta, ņemot vērā 
piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus (turpmāk tekstā — ES tiesību akti). 

3. Galvenie datumi un moratorijs 
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 Darbības atļaujas pieprasījuma lietu (DAPL) kompetentajai administratīvajai iestādei 
Parīzes aglomerācijas sadzīves atkritumu apstrādes starpkomūnu asociācija (Syctom) 
iesniedza 2009. gada 7. maijā. Darbības atļauja ar prefektūras rīkojumu uzņēmumam 
Urbaser tika piešķirta 2011. gada 17. janvārī.

 2012. gada 1. februārī tika izsludināts moratorijs, saskaņā ar kuru daudznozaru centra 
būvniecība tika aizturēta uz vairākiem mēnešiem. Tas tika izdots pēc Syctom iniciatīvas, 
lai apmierinātu to netālu dzīvojošo iedzīvotāju prasības, kas iebilda pret šo projektu un 
vēlējās pārskatīt metodes izvēli (mehāniski bioloģiska apstrāde pirms metanizācijas), 
rūpniecisko negadījumu draudus un potenciālo kaitējumu (piemēram, smakas, troksni, 
piesārņojumu), kas varētu radīt ievērojamu apdraudējumu veselībai un videi.

 2012. gada revīzijās, ko veica Ineris (Valsts rūpnieciskās vides un rūpniecisko draudu 
institūts) un EREP (Pētījumu un konsultāciju birojs, kas specializējies atkritumu un 
organisko notekūdeņu apstrādē un reģenerācijā) attiecībā uz tā draudu novērtējuma un 
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) precizitāti, pamatotību un vispusību, kas izstrādāti 
DAPL sastādīšanas ietvaros, tika secināts, ka šie novērtējumi pēc formas un satura tikuši 
veikti atbilstīgi piemērojamajām valsts tiesību aktu prasībām, un tika izklāstīti ieteikumi 
operatoram nolūkā uzlabot noteiktus daudznozaru centra projekta drošības un vides 
aspektus (piemēram, smaku emisijas uzraudzības pastiprināšana).

 Šo revīziju rezultātus moratorija uzraudzības komiteja publiskoja 2012. gada 15. oktobrī 
un ar tiem iepazīstināja publiskās sanāksmēs 2012. gada 18. oktobrī un 2012. gada 
4. decembrī, ļaujot ikvienai ieinteresētajai personai paust savu viedokli. 

4. Darbības atļaujas grozījumi 

 Balstoties uz šīm revīzijām un dažādiem paustajiem viedokļiem, Est-Ensemble
aglomerācijas kopienas (kuras teritorijā paredzēta daudznozaru centra atrašanās vieta) 
padome 2012. gada 11. decembrī pieņēma atzinumu, ko papildināja 10 papildprasības, 
kuras adresētas Syctom (piemēram, pastāvīga operatora klātbūtne uz vietas, lai 
nepārtraukti kontrolētu darbību), un 3 saistības (piemēram, sekmēt atkritumu apjoma 
mazināšanu). 

 Syctom 2012. gada 19. decembrī attiecīgi apņēmās pārskatīt savu projektu, lai i) iekļautu 
visas Est-Ensemble ievēlēto pārstāvju formulētās prasības (piemēram, tādas metodes 
izstrāde, kas uzlabo metanizāciju, aizsargsienas izveide visas kameras garumā, smaku 
novēršanas plāns, kameru skaita samazināšana no 6 uz 4 kamerām, pretī saņemot attiecīgo 
pašvaldību apņemšanos ieviest sadzīves atkritumu apjoma mazināšanas to izcelsmes vietā 
politiku) un ii) ņemtu vērā to 3 saistības. 

 Uz šiem grozījumiem attieksies papildu vienošanās, ar ko tiks grozīta 2011. gada 
17. janvāra darbības atļauja. Pēc tam, kad kompetentā iestāde būs pieņēmusi šo papildu 
vienošanos, būtu jābeidzas minētajam moratorijam.
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Lūgumrakstu Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012 izskatīšana 

1. Rakstiski paziņojumi 

 Komisija nosūtīja Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai divus rakstiskus 
paziņojumus — 2012. gada 27. novembrī un 2013. gada 27. februārī. 

 Proti, Komisija informēja Lūgumrakstu komiteju par to, ka Komisija plāno, izmantojot 
EU PILOT mehānismu, Francijas varas iestādēm uzdot precīzus jautājumus par 
i) daudznozaru centra projekta raksturlielumiem un ar to saistīto notikumu hronoloģiju, 
ii) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvas 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK direktīva)1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām 
(RED)2, Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/92/ES 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva)3

un Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīvas 96/82/EK par tādu smagu nelaimes 
gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (Seveso II direktīva)4, 
iespējamo piemērojamību un — vajadzības gadījumā — atbilstību tām un iii) iespējamu 
tiesvedību, kas sākta valsts tiesā pret minēto projektu. 

2. EU-PILOT mehānisma lieta Nr.°4552/13/ENVI 

 Saskaņā ar saistībām, ko Komisija ir uzņēmusies, tā ir atvērusi lietu EU-PILOT sistēmā 
(Nr.°4552/13/ENVI), lai pieprasītu Francijas varas iestādēm iepriekš minēto informāciju.

 2013. gada 17. jūlijā iepriekš minētās varas iestādes sniedza atbildes, kurās tiek minēts, ka 
daudznozaru centra projekts ticis izstrādāts atbilstoši PINK, RED, IVN un Seveso II 
direktīvai, un jo īpaši sniegta informācija, ka administratīvā tiesa saņēmusi divas prasības, 
ko iesniegusi Romainville iedzīvotāju apvienība (Arivem, kas ir viena no lūgumraksta 
iesniedzējām) un asociācija Ecologie Sans Frontières (ESF) ar mērķi anulēt 2011. gada 
17. janvārī izsniegto darbības atļauju.

Lūgumrakstu Nr. 0298/2012 un Nr. 1005/2012 novērtējums, pamatojoties uz Francijas varas 
iestāžu atbilžu analīzi un ES potenciāli piemērojamiem tiesību aktiem 

Turpmāk izklāstīts Komisijas novērtējums, ņemot vērā Francijas varas iestāžu atbildi par 
daudznozaru centra (kura izmēri nav mainīti) projekta raksturlielumiem. 

1. PINK (2008/1/EK) un RED (2010/75/ES) direktīvas piemērojamība 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
2 OV L 334, 17.2.2010., 17.–119. lpp.
3 OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.
4 OV L 10, 14.1.1997., 13.–33. lpp.
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 No vienas puses, uz minēto projektu neattiecas PINK direktīva, jo tas nav paredzēts, lai 
pārstrādātu bīstamos atkritumus, un tajā nav iekļauta sadzīves atkritumu un nebīstamo 
atkritumu sadedzināšana vai apglabāšana, bet gan reģenerācija. 

 No otras puses, uz minēto projektu attiecas RED, jo tas paredz nebīstamu atkritumu 
reģenerāciju, izmantojot bioloģisko attīrīšanu, kas minēta direktīvas I pielikuma 
5.3. punkta b) apakšpunktā. Ņemot vērā to, ka minētais centrs nedarbojās 2013. gada 
7. janvārī, kompetentajām iestādēm būs jānodrošina, lai rīkojums par Urbaser darbību 
atbilstu RED prasībām, pirms daudznozaru centrs, ja iespējams, sāk savu darbību.

2. IVN direktīvas (2011/92/ES) piemērojamība

 IVN direktīva šajā gadījumā netiek piemērota, jo netiek uzstādīta ne sadedzināšanas 
iekārta ar siltuma jaudu vismaz 300 MW, ne bīstamo atkritumu apglabāšanas iekārta, ne 
nebīstamo atkritumu sadedzināšanas vai ķīmiskās apstrādes iekārta.

3. Seveso II direktīvas (96/82/EK) piemērojamība

 Seveso II direktīva šajā gadījumā netiek piemērota, jo bīstamo atkritumu maksimālais 
apjoms, kas var atrasties daudznozaru centrā, nedrīkst pārsniegt 300 kg, kā tas noteikts 
darbības rīkojumā.

4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi valsts tiesā 

 Pēc tam, kad Arivem un ESF administratīvajā tiesā bija iesniegušas divas prasības, 
Montreuil Administratīvā tiesa ar 2013. gada 18. aprīļa lēmumu atcēla atļaujas rīkojumu, 
jo DAPL sabiedriskās domas aptaujas lietā bija neprecizitātes un izlaidumi. 

 Pēc tam Urbaser vērsās Versaļas Administratīvajā apelācijas tiesā, lai pārsūdzētu šo 
spriedumu. Minētajai tiesai jāpieņem lēmums vēlākais 2014. gada 16. jūnijā. 

Kā norādīja Francijas varas iestādes, ja apelācijas tiesa apstiprinātu administratīvās tiesas 
spriedumu, varētu tikt iesniegta jauna DAPL, pamatojoties uz daudznozaru centra projekta 
izmēru maiņu (skatīt 1.4. punktu). Pretējā gadījumā 2011. gada 17. janvāra atļaujas 
rīkojums tiks grozīts, lai atbilstu jauno, samazināto izmēru prasībām (skatīt 1.4. punktu). 

Secinājumi 

 Komisija norāda, ka administratīvā tiesa, kas izskata viena lūgumraksta iesniedzēja lietu, 
atcēla daudznozaru centra darbības atļauju. Pēc tam operators vērsās administratīvajā 
apelācijas tiesā, lai nākamo mēnešu laikā tiktu paziņots lēmums par minētās atļaujas 
likumību un noraidīts vai apstiprināts administratīvās tiesas spriedumus.
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 Francijas varas iestādes paziņoja, ka, ņemot vērā apkaimes iedzīvotāju paustās bažas, 
daudznozaru centra projekta izmērs jebkurā gadījumā tiks samazināts, lai arī kāds būtu 
apelācijas tiesas spriedums. 

 Pamatojoties uz minēto varas iestāžu sniegto informāciju un iepriekš minēto informāciju, 
Komisija līdz šim nav identificējusi ES tiesību aktu pārkāpumus vai pārkāpuma draudus. 


