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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1050/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Ernesto 
Cesarini un kam pievienoti 40 paraksti, par ogļu elektrostaciju netālu no 
Čivitavekijas un Montalto di Castro, Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret elektrostacijas, kas atrodas netālu no Čivitavekijas un 
Montalto di Castro, pārvēršanu elektrostacijā, kurā par kurināmo tiek izmantotas ogles. 
Lūgumraksta iesniedzējs baidās, ka tas izraisīs nopietnu piesārņojumu un apdraudēs cilvēku 
veselību. Viņš uzskata, ka veiktais ietekmes uz vidi novērtējums ir ļoti nepilnīgs. Viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai Itālijas valdība veiktu jaunu, pilnīgu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kas vietējai sabiedrībai ļautu saņemt Eiropas tiesību aktos paredzēto 
aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par ietekmes uz vidi novērtējumu, atļauju izsniegšanas 
procedūru un darbības apstākļiem attiecībā uz spēkstaciju, kura atrodas Itālijā, Lacio reģionā, 
Čivitavekijā (Torrevaldaliga Nord) un kuru patlaban pārveido par ogļu kurināmā spēkstaciju.

IPNK direktīva

Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk tekstā —
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IPNK direktīva, Direktīvas 96/61/EK kodificētā versija)1 I pielikumā uzskaitīti rūpniecisko 
darbību veidi, uz kuriem attiecas šī direktīva. Viens no tiem ir sadedzināšanas iekārtas ar 
nominālo siltumspēju virs 50 MW. No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas izriet, ka 
IPNK direktīva attiecas uz šo iekārtu.

IPNK direktīvā ir prasīts, lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar 
atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamām metodēm 
(LPM), kas izstrādātas, lai novērstu un — gadījumos, kad novēršana nav iespējama,—
samazinātu emisijas un ietekmi uz vidi kopumā. Tāpēc jautājumu par emisiju novēršanu vai 
samazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē vajadzētu risināt vides atļaujās, ko izsniedz saskaņā ar 
IPNK direktīvu.

Komisija ir pieņēmusi virkni LPM atsauces dokumentu (LPMAD), kuri attiecas uz darbībām, 
kas ietilpst IPNK direktīvas darbības jomā, un kuri jāņem vērā kompetentajām iestādēm, 
nosakot uz LPM pamatotas emisijas robežvērtības, ekvivalentus parametrus vai tehniskus 
pasākumus attiecībā uz šīm iekārtām.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka pārveidotajai Čivitavekijas spēkstacijai izsniegtajā 
atļaujā nav norādītas emisijas robežvērtības visām attiecīgajām piesārņojošām vielām, kas 
izdalās gaisā; tāpat nav norādītas emisijas robežvērtības attiecībā uz notekūdeņiem. Saistībā ar 
putekļu, sēra dioksīda un dzīvsudraba emisijām gaisā, kuru robežvērtības atļaujā ir iekļautas, 
viņi norāda, ka šīs vērtības ir augstākas nekā tās, kas saistītas ar LPM atsauces dokumentos 
aprakstītajām labākajām pieejamām metodēm.

Saskaņā ar IPNK direktīvas 9. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm atļaujā ir jāiekļauj to 
piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības, kuras varētu tikt emitētas no konkrētās iekārtas 
ievērojamā daudzumā, ņemot vērā to raksturu. Tādējādi kompetento iestāžu ziņā ir izlemt, 
kādām piesārņojošajām vielām noteikt emisijas robežvērtības.

Direktīvā 2001/80/EK par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā 
no lielām sadedzināšanas iekārtām (LCP direktīvā)2 noteikts, ka lielām sadedzināšanas 
iekārtām izsniedzamajās atļaujās iekļaujamas tādas sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu 
emisiju robežvērtības, kas nepārsniedz šai direktīvā norādītās robežvērtības.

LCP direktīva neattiecas uz CO, HCl un HF emisijām gaisā. Tomēr LCP LPM atsauces 
dokumentos ir minētas arī šādu emisiju samazināšanas metodes, kā arī attiecīgie LPM līmeņi. 
Tādējādi ir sagaidāms, ka kompetentā iestāde ņems vērā šīs piesārņojošās vielas, izstrādājot 
atļaujas nosacījumus atbilstīgi IPNK direktīvas 9. panta 3. un 4. punktam.

Attiecībā uz smagajiem metāliem As, Se, Pt, Pd un Be LSI LPM atsauces dokumentos nav 
norādīti ar LPM saistīti emisiju līmeņi. Turklāt vairums šo smago metālu tiktu emitēti 
makrodaļiņu veidā, tāpēc var uzskatīt, ka pienācīgu robežvērtību noteikšana attiecībā uz 
putekļiem ļautu pietiekami labi kontrolēt arī šo metālu emisijas. 

Taču atļaujā noteiktā putekļu emisijas robežvērtība ir 15 mg/Nm³, lai gan attiecīgais LPM 
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 OV L 309, 27.11.2001.
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norādītais emisijas līmeņa diapazons ir 5–10 mg/Nm³. No saņemtās informācijas izriet, ka 
LPM tiek piemērotas (mitro skruberu sistēmas, auduma filtrs), tomēr noteiktā robežvērtība 
pilnībā nenodrošina putekļu emisiju kontroli tādā veidā, lai šīs emisijas nepārsniegtu LPM 
diapazona līmeni. Lai pilnībā izvērtētu LPM piemērošanu, reālās emisijas būs jāsalīdzina ar 
LPM norādītajiem emisiju līmeņiem.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumiem par sēra dioksīda un dzīvsudraba 
emisiju robežvērtību atbilstību LPM atsauces dokumentos norādītajiem LPM līmeņiem 
Komisija norāda, ka atļaujā noteiktā SO2 emisijas robežvērtība nepārsniedz LPM diapazonu. 
Attiecībā uz dzīvsudrabu LPM atsauces dokumentos nav precizēti LPM atbilstoši līmeņi.

Atļaujā nav ietvertas notekūdeņu emisijas robežvērtības. Tomēr no saņemtās informācijas 
nevar skaidri spriest par atļaujas atbilstību likumdošanas dekrētam par notekūdeņu 
novadīšanu. Mitro skruberu sistēmas izmantošana neizbēgami izraisīs emisijas ūdenī, un tās ir 
jākontrolē, nosakot piemērotas emisijas robežvērtības. LCP LPM atsauces dokumentos 
norādīti vairāku piesārņojošo vielu emisijas līmeņi, kas atbilst LPM.

IVN direktīva

Padomes Direktīvā 85/337/EK1, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK2, kura pazīstama 
arī kā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva, prasīts veikt sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Šim projektam IVN ir veikts. Lūgumrakstā sniegtā informācija liecina, ka sabiedrībai un 
attiecīgajām iestādēm ir bijusi iespēja paust viedokli par šo projektu un veikto ietekmes uz 
vidi pētījumu. IVN procesa noslēgumā 2003. gada 4. novembrī Vides un zemes aizsardzības 
ministrija un Kultūras mantojuma aizsardzības ministrija ir izdevušas kopīgu dekrētu.

Komisija vēlas uzsvērt, ka IVN direktīvā nav paredzētas nekādas būtiskas prasības un nav 
noteikti nekādi obligātie vides standarti; tādējādi kompetentajām valsts iestādēm no attiecīgā 
projekta IVN atzinumiem nav jāiegūst konkrēti rezultāti. Turklāt, tā kā direktīvā ir noteiktas 
tikai procedūras prasības, lēmumi par projekta nepieciešamību vai tā atrašanās vietu un 
ietekmes uz vidi pētījuma būtiskuma (t. i., tajā norādītās informācijas un datu) pārbaudi, kā arī 
par piemērojamo vides nosacījumu atbilstību ir tikai kompetento valsts iestāžu ziņā. Precīzāk, 
dalībvalstis ir atbildīgas par kvalitātes un atbilstības nodrošināšanu attiecībā uz vides pētījumā 
iegūtajiem datiem un informāciju. Saistībā ar šajā lūgumrakstā paustajām bažām šī nostādne ir 
piemērojama attiecībā uz datiem un informāciju par ietekmi uz cilvēku veselību un uz gaisa 
kvalitāti.

Grozījums, ar ko saskaņo IVN direktīvu ar Eiropas Orhūsas konvencijas noteikumiem3

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985.
2 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar ko groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 73, 14.3.1997.
3 Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu 
ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties 
tiesās groza Padomes Direktīvu 85/337/EEK un Direktīvu 96/61/EK, OV L 156, 25.6.2003.
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(Direktīva 2003/35/EK), bija jātransponē dalībvalstu tiesību aktos līdz 2005. gada 25. jūnijam. 
Tā kā attīstības saskaņošanas pieprasījums ir iesniegts pirms Direktīvas 2003/35/EK stāšanās 
spēkā, pēdējie IVN direktīvas grozījumi šajā gadījumā nav jāpiemēro.

EK tiesību aktu pareiza īstenošana ir galvenokārt dalībvalstu kompetencē. Saskaņā ar Līgumu 
Komisijai nav tiesību aizvietot dalībvalsts iestādes to darbību plānošanā un lēmumu 
pieņemšanā, piemēram, apstiprinot spēkstacijas pārveidošanu par termoelektrostaciju. Itālijas 
iestāžu kompetencē ir veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi projekti nerada 
nopietnu risku apkārtējai videi.

Attiecībā uz IVN direktīvu Komisijai nav iespēju iejaukties. Ja lūgumraksta iesniedzējiem ir 
būtiska informācija, kas ļautu pierādīt EK vides tiesību aktu pārkāpumu (galvenokārt taustāmi 
un konkrēti pierādījumi, kas liecinātu par attiecīgo valsts iestāžu pieļautu acīmredzamu 
novērtējuma kļūdu, dodot piekrišanu šim projektam), šī informācija būtu jāiesniedz Komisijai 
tālākai izvērtēšanai.

Attiecībā uz IPNK direktīvu Komisija pieprasīs Itālijas iestādēm sniegt informāciju, lai varētu 
izvērtēt direktīvas noteikumu īstenošanu saistībā ar konkrēto iekārtu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Kā norādīts pirmajā paziņojumā, Komisija pieprasīja informāciju no Itālijas varas iestādēm 
saistībā ar šādiem jautājumiem:

- informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru saistībā ar iekārtās 
izmantojamās degvielas maiņu;

- atļaujas statuss saskaņā ar Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu 
un kontroli (turpmāk tekstā — IPNK direktīva, Direktīvas 96/61/EK kodificētā 
versija)1;

- iekārtas atbilstība IPNK un LCP direktīvas prasībām (Direktīva 2001/80/EK par 
ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām 
sadedzināšanas iekārtām2) un iespējamie kompetentās iestādes veiktie izpildes 
pasākumi;

- informācija saistībā ar darbinieku aizsardzību.

Itālijas varas iestādes ir informējušas Komisiju, ka ietekmes uz vidi novērtējums saistībā ar 
iekārtās izmantojamās degvielas maiņu ir veikts 2003. gada septembrī, piemērojot Direktīvu 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu3 Pēc šā 
ietekmes novērtējuma atbildīgās iestādes 2003. gada decembrī izdeva vides atļauju.
Turklāt publiski pieejamie dati liecina, ka 2009. gada jūlijā iekārtai tika piešķirta IPNK 
atļauja. Šī jaunā atļauja papildina sākotnējo atļauju, kas tika izdota 2003. gadā. Tādēļ uz 
iekārtu attiecas nosacījumi, kas noteikti divās piemērojamās atļaujās.

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.

2 OV L 309, 27.11.2001., 1. lpp.

3 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
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Komisija izanalizēja  ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un divas vides atļaujas. Analīze 
rāda, ka NOx, SO2 un putekļu robežvērtības ir noteiktas 2003. gada decembra atļaujā. Emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā atļaujā, ir stingrākas nekā LCP direktīvā noteiktais prasību 
minimums un kopumā ir saskaņā ar emisijas līmeņiem saistībā ar labākajām pieejamām 
metodēm, kuras noteiktas atsauces dokumentā par labākajām pieejamām metodēm (LPM) 
attiecībā uz lielām sadedzināšanas iekārtām. Turklāt šīs LPM ir ņemtas vērā, nosakot 
2009. gada atļaujā izklāstītos nosacījumus. Atļaujas ietver arī pasākumus saistībā ar 
darbinieku aizsardzību.

Rezultātā, pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevarēja konstatēt Kopienas tiesību 
aktu pārkāpumus saistībā ar minētās iekārtas atļauju.”


