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Temats: Lūgumraksts Nr. 1024/2008, ko „The Friends of the Aquifer ltd” vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais T. B., par iespējamiem pārkāpumiem, piešķirot atļauju 
būvēt atkritumu dedzināšanas krāsni Karanstounā (Mītas grāfiste, Īrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tikusi nopietni pārkāpta Karanstounas (Mītas grāfiste, 
Īrija) atkritumu dedzināšanas krāsns būvēšanas un darbības atļaujas piešķiršanas kārtība. Viņš 
apgalvo, ka kompetentās Īrijas iestādes ir atļāvušas izstrādātājam pārveidot sākotnējo 
plānojuma pieteikumu, kurā bija iekļauta teritorija, ko īpaši apdraud piesārņojums. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka izstrādātājam bija jāiesniedz jauns pieteikums, ko nodotu 
sabiedriskajai apspriešanai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, ļaujot veikt būtiskus 
labojumus plānojuma pieteikumā, iestādes nav ievērojušas noteikumus par sabiedrisko 
apspriešanu un tādējādi ir pārkāpušas spēkā esošos tiesību aktus. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka atkritumu dedzināšanas krāsns radītu nopietnus piesārņojuma draudus vienīgajam 
reģionālas nozīmes ūdens nesējslānim Nordlensterā, un lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo 
gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Karanstounā (Mītas grāfiste, Īrija) nav tikusi ievērota 
pareiza būvēšanas un darbības atļaujas piešķiršanas kārtība. Lūgumraksta iesniedzējs raksta, 
ka kompetentās Īrijas varas iestādes ir atļāvušas izstrādātājam pārveidot sākotnējo plānojuma 
pieteikumu, kurā bija iekļauta teritorija, ko īpaši apdraud piesārņojums. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka izstrādātājam bija jāiesniedz jauns pieteikums sabiedriskajai 
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apspriešanai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, ļaujot veikt būtiskus labojumus plānojuma 
pieteikumā, iestādes nav ievērojušas noteikumus par sabiedrisko apspriešanu un tādējādi ir 
pārkāpušas spēkā esošos tiesību aktus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu 
dedzināšanas krāsns radītu nopietnus piesārņojuma draudus vienīgajam reģionālas nozīmes 
ūdens nesējslānim Nordlensterā, un lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo gadījumu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Visām atkritumu dedzināšanas rūpnīcām jāatbilst Direktīvai 2000/76/EK1 par atkritumu 
sadedzināšanu, un atkarībā no to jaudas un dedzināmo atkritumu veida uz lielāko daļu no šīm 
iekārtām attiecas Direktīvas 2008/1/EK2 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
prasības.

Atkritumu dedzināšanas iekārtām ir jāatbilst arī grozītajai Padomes Direktīvai 85/337/EEK 
(pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai IVN direktīva)3. Direktīvā ir noteikta īpaša 
procedūra, kas ir jāievēro, lai nodrošinātu, ka ierosinātā projekta ietekme uz vidi ir novērtēta, 
pirms tiek piešķirta projekta izstrādes atļauja. Atkritumu dedzināšanas iekārtām ar jaudu, kas 
pārsniedz 100 tonnas dienā, IVN ir obligāts. Zem šī sliekšņa dalībvalstīm ar tā saucamo 
pārbaudes procedūru ir jānosaka, vai šāds novērtējums ir nepieciešams. Jebkurā IVN 
procedūrā ir jāapspriežas ar kompetentajām vides aizsardzības iestādēm un ar ieinteresēto 
sabiedrības daļu. Saskaņā ar „An Bord Pleanála” tīmekļa vietnē apkopoto informāciju IVN ir 
pienācīgi veikts, un mutiska uzklausīšana ir notikusi.

Ir arī jāatzīmē, ka par EK tiesību aktu pareizu īstenošanu vispirms atbildīgas ir dalībvalstis.
Komisijai nav pilnvaru aizstāt dalībvalstu iestādes to plānošanas darbībā un to lēmumu 
pieņemšanā, piemēram, par attīstības plāna realizēšanas atļaušanu atkritumu dedzināšanas 
krāsnij. Īrijas iestāžu kompetencē ir veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi plāni 
un ar tiem saistīti projekti nerada nopietnu risku apkārtējai videi.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi 
nekādus EK vides tiesību aktu pārkāpumus. Ja lūgumraksta iesniedzējs Lūgumrakstu komitejā 
iesniegs papildu informāciju, Komisija šo lietu izskatīs vēlreiz.”

                                               
1 OV L 332, 28.12.2000.
2 OV L 24, 29.1.2008.
3 OV L 175, 5.7.1985., OV L 73, 14.3.1997., OV L 156, 25.6.2003.


