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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0937/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
D. K., par iespējamiem ES vides tiesību aktu pārkāpumiem, kas radušies 
Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP) darbības rezultātā West Lothian
(Skotija, Apvienotā Karaliste)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apsūdz uzņēmumu Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP) 
iespējamos EK vides tiesību aktu pārkāpumos, jo īpaši gruntsūdeņu, trokšņa un gaisa 
piesārņojuma noteikumu neievērošanā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis uzņēmums 
veic savu darbību bez Piesārņojuma novēršanas un kontroles dienesta atļaujas. Lūgumraksta 
iesniedzējs paskaidro, ka Broxburn (West Lothian (Skotija, Apvienotā Karaliste)) iedzīvotāji 
ir atkārtoti sūdzējušies par novadcauruļu radīto smirdoņu un ūdens piesārņojumu mājās lejpus 
straumei no rūpnīcas, par trokšņa traucējumu, gaisa piesārņojumu un draudiem sabiedrības 
veselībai. Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka neviena no šīm sūdzībām nav devusi konkrētus 
rezultātus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Grampian Country Pork rūpnīca atrodas Broxburn centrā West Lothian apgabalā, Skotijā. 
Šajā rūpnīcā tiek kautas cūkas un veikta gaļas apstrāde un ar to saistītas darbības, ieskaitot 
saldētu produktu izplatīšanu un notekūdeņu attīrīšanu 24 h diennaktī. Šo vietu no trim pusēm 
ieskauj dzīvojamie rajoni, kas atrodas 10–30 metru attālumā no iekārtas. Par šo vietu nesen 
sūdzības bija iesnieguši kaimiņu māju iedzīvotāji, jo īpaši saistībā ar troksni un nepatīkamu 



PE423.673v01-00 2/5 CM\810841LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

aromātu.

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas saistībā ar uzņēmuma Grampian Country Pork Ltd. 
darbībām, kas ir pretrunā tiesību aktiem vides aizsardzības, cilvēktiesību un cilvēku veselības 
un patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Ir norādīta atsauce uz ES tiesību aktiem un valsts 
tiesību aktiem. Lūgumrakstā jo īpaši ir izvirzīta sūdzība par to, ka nav izsniegta neviena vides 
(darbības) atļauja, kas noteikta Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1 (PINK direktīva), un darbībām nav veikts neviens ietekmes uz vidi novērtējums, kā 
to pieprasa Padomes Direktīva 85/337/EEK2 (t. s. IVN direktīva) par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3 un 
Direktīvu 2003/35/EK4.

Sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzības jomā šajā lūgumrakstā ir norādīta atsauce uz 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam5.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Vides tiesību akti

Iepriekš minēto darbību reglamentē PINK direktīvas I pielikuma 6. panta 4. punkta 
a) apakšpunkts “Kautuves ar liemeņu ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām dienā”. 
PINK direktīva pieprasa, lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar 
atļaujām, tostarp emisiju robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm 
(LPM), kas izstrādātas, lai novērstu un — gadījumos, kad tas nav izdarāms, — samazinātu 
emisijas un ietekmi uz vidi kopumā. Tāpēc pasākumus, kas attiecas uz emisiju novēršanu vai 
samazināšanu gaisā, ūdenī un augsnē vajadzētu noteikt vides atļaujās, ko izsniedz saskaņā ar 
PINK direktīvu.

Komisija ir ieguvusi informāciju par iekārtām no Skotijas Vides aizsardzības aģentūras 
(SVAA), kas ir šīs vietas kompetentā iestāde. Tika konstatēts, ka laikā, kad tika iesniegts šis 
lūgumraksts (2008. gada 27. maijā), SVAA nebija izsniegusi atļauju uzņēmumam Grampian 
Country Pork Ltd. Tomēr atļauja tika izsniegta 2008. gada septembrī saskaņā ar PINK 
direktīvā noteiktajām prasībām. Ir pamats uzskatīt, ka laiks starp datumu, kad tika iesniegts 
pieteikums atļaujas saņemšanai, un datumu, kad tika izsniegta atļauja attiecīgās iekārtas 
lietošanai, ir bijis ilgs, un iekārta (gadījumā, ja tā bija esoša iekārta direktīvas izpratnē) bija 
jāekspluatē saskaņā ar integrētās atļaujas noteikumiem ne vēlāk kā no 2007. gada 30. oktobra. 
Piesārņojuma problēmas izmeklēšanā bija iesaistīta arī West Lothian apgabala padomes 
pašvaldība.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja izvirzītās sūdzības par to, ka dzīvošana līdzās iekārtai, 
kuras radītais nepatīkamais aromāts un troksnis būtiski traucē, aizskar cilvēktiesības, 
Komisija uzskata, ka šīs problēmas ir jārisina valsts varas iestādēm PINK atļaujas 
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
3 OV L073, 14.3.1997., 5. lpp.
4 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp. 
5 OV L 273, 10.10.2003., 1. lpp.
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kompetences ietvaros. Direktīvas 2008/1/EK 2. panta 2. punktā ir noteikts, ka “piesārņojums” 
ir vielu, vibrācijas, siltuma vai trokšņa novadīšana vidē, kam, cita starpā, var būt kaitīga 
ietekme uz cilvēka veselību un kas var sabojāt vai traucēt vides pievilcību un citus likumīgus 
vides izmantošanas veidus. Direktīvas mērķis saskaņā ar 1. pantu un papildu skaidrojumu 
3. pantā ir nodrošināt, lai iekārtas tiek ekspluatētas tā, ka nerodas būtisks piesārņojums. Tas 
ietver arī pasākumus, lai novērstu nepatīkama aromāta un trokšņu radītus būtiskus 
traucējumus, kas vietējiem iedzīvotājiem liedz baudīt normālu mājas dzīvi, kad vai nu būtisks 
troksnis vai vibrācijas naktī traucē miegu, vai spēcīgu nepatīkamu aromātu dēļ viņi nevar 
atvērt logus vai ieiet dārzā.

Ņemot vērā laiku, kas ir pagājis, kopš lūgumraksts tika iesniegts, un tās darbības, ko veica 
operators, lai šo iekārtu piemērotu PINK direktīvas prasībām, būtu noderīgi, ja lūgumraksta 
iesniedzējs Komisijai sniegtu atjauninātu informāciju par pašreizējo situāciju, jo īpaši par to, 
vai pēc PINK atļaujas izsniegšanas šīs iekārtas radītais nepatīkamais aromāts un troksnis 
joprojām izraisa problēmas.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja paustajām bažām par to, ka nav veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums, jānorāda, ka iekārtas dzīvnieku kaušanai ir iekļautas IVN direktīvas II pielikumā 
(7. punkta f) apakšpunkts). Šīs direktīvas II pielikuma 13. punktā ir arī noteikts, ka ietekmes 
novērtējums jāveic tad, ja II pielikumā minētajos projektos ir ierosinātas izmaiņas vai 
papildinājumi, kam var būt būtiska ekoloģiska ietekme. Šādiem projektiem dalībvalstis, vai 
nu veicot katra gadījuma pārbaudi, vai pamatojoties uz limitiem vai kritērijiem, nosaka, vai 
projektam ir vai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums tāpēc, ka tam ir iespējama būtiska 
ekoloģiska ietekme, ņemot vērā direktīvas III pielikumā noteiktos atbilstošos atlases 
kritērijus. Šajā gadījumā Apvienotās Karalistes varas iestādes tagad ir izsniegušas atļauju, 
pamatojoties uz projekta būtiskas ietekmes novērtējumiem saskaņā ar PINK direktīvu, kuras 
nolūks ir ņemt vērā visus ražošanas iekārtas ekoloģiskos rādītājus. PINK direktīvā ir arī 
paredzēta sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un tās tiesības būt informētai par 
projektu ietekmi.

Saskaņā ar IVN direktīvas 2.a pantu dalībvalstis IVN un PINK direktīvās norādīto prasību 
izpildīšanai var izmantot vienotu procedūru. Tomēr Komisija saprot, ka Apvienotajā Karalistē 
novērtējuma sniegšana par to, vai ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, joprojām ir atsevišķs 
attiecīgās plānošanas iestādes pienākums. No sniegtās informācijas nav skaidrs, kad šim 
projekta papildinājumam tika izsniegta plānošanas atļauja un vai tika pievienots attiecīgi 
pamatots atlases atzinums ar norādi, kāpēc tika uzskatīts, ka šajā gadījumā ietekmes uz vidi 
novērtējumu nav jāveic, vai arī tika pieprasīts veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Būtu 
noderīgi, ja lūgumraksta iesniedzējs noskaidrotu šo nostāju un sniegtu informāciju par 
plānošanas apstiprināšanas procedūru, norādot atļaujas datumu, tās darbības jomu un norādes 
uz apsvērumiem, ja tādi ir, par nepieciešamību vietējai plānošanas iestādei veikt ietekmes uz 
vidi novērtējumu šajā lēmuma pieņemšanas procesā.

Pamatojoties uz pašlaik pieejamo informāciju un AK iestāžu oficiāli iesniegto ikgadējo gaisa 
kvalitātes novērtējumu, Komisija nevar konstatēt, ka būtu pārkāpts kāds ES tiesību akts gaisa 
kvalitātes1jomā. Ir svarīgi norādīt, ka jautājumus par nepatīkamo aromātu, kā arī amonjaka un 
metāna koncentrāciju gaisā, ko skaidri piemin lūgumraksta iesniedzējs, nereglamentē ES 

                                               
6 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.
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tiesību akti.

Lūgumrakstā ir arī paustas bažas par ES tiesību aktu par “gruntsūdeņiem” un 
Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu 
piesārņojumu1 iespējamu pārkāpumu. Tomēr izvirzītie jautājumi ir saistīti ar dzeramo ūdeni, 
notekūdeņiem, nepatīkamu aromātu un Direktīvu 2000/60/EK2, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens pamatdirektīva), kā arī 
Direktīvu 91/271/EEK3 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Sniegtā informācija ir ļoti 
vispārēja (ūdensceļi ir novecojuši; šoseja atrodas tuvu rūpnīcai; tiek veikta smago automašīnu 
mazgāšana), un tā nedod pamatu aizdomām par Kopienas tiesību aktu pārkāpšanu. Pat 
lūgumraksta autors atzīst, ka Apvienotās Karalistes varas iestādes ir veikušas nepieciešamos 
pasākumus, lai izvairītos no ūdens piesārņošanas (plānošanas iesnieguma atsaukšana, 
notekcauruļu tīrīšana, notekcauruļu pārsegumu uzstādīšana). Ņemot vērā darbības, ko 
Apvienotās Karalistes varas iestādes šajā sakarā ir veikušas, Komisijai būtu nepieciešama 
precīzāka informācija par joprojām pastāvošajām, konkrētajām problēmām, lai labāk varētu 
novērtēt, vai ir jāveic papildu izmeklēšana.

Cilvēku veselības un patērētāju tiesību aizsardzība

Attiecībā uz apdraudējumiem sabiedrības un dzīvnieku veselībai Regula (EK) Nr. 1774/2002, 
ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam4 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
regula), nodrošina visaptverošu tiesisko pamatu visu to dzīvnieku izcelsmes materiālu 
savākšanai, izmantošanai un iznīcināšanai, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam. Šajā regulā ir 
paredzēti noteikumi par rīkošanos ar šādiem materiāliem, un tie aptver plašu darbību loku, 
ieskaitot lauksaimniecības dzīvnieku kaušanu un gaļas apstrādi cilvēku uzturam. Regulas 
mērķis ir nodrošināt, lai šādu materiālu radītais risks neapdraudētu pārtiku vai barības ķēdi.

Tā kā lūgumrakstā nav konkrētu sūdzību, kas norādītu uz iespējamiem trūkumiem, nav 
neviena pierādījuma par iespējamu neatbilstību lūgumrakstā minētās Dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu regulas noteikumiem.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijai ir grūti secināt, vai Kopienas vides tiesību 
akti ir pārkāpti, jo īpaši ņemot vērā pagājušo laiku un notikumus kopš lūgumraksta 
iesniegšanas, kad iekārtas darbībā tika veikti labojumi un tika izsniegta PINK atļauja. Tomēr 
Komisija ir gatava, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto jauno informāciju, šo 
lūgumrakstu izvērtēt atkārtoti, jo īpaši attiecībā uz nepatīkamā aromāta un trokšņa 
traucējumiem, kurus rada šī vieta kopš PINK atļaujas izsniegšanas, un skaidrojumu par 
apsvērumiem attiecībā uz nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, izvērtējot 
plānošanas iesniegumu vietas paplašināšanai.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā
                                               
1 OV L 20, 26.1.1980., 43. lpp.
2 OV L 327 22.12.2000., 1. lpp.
3 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
4 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
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„Komisija savā iepriekšējā paziņojumā (2009. gada martā) saistībā ar šo lūgumrakstu 
secināja, ka nav konstatēti ES tiesību aktu pārkāpumi. 

Ņemot vērā, ka ir pagājis laiks kopš lūgumraksta iesniegšanas un valsts iestādes ir veikušas 
attiecīgos pasākumus, Komisija norādīja arī, ka būtu noderīgi, ja lūgumraksta iesniedzējs 
sniegtu atjauninātu informāciju par Direktīvā 2008/1/EK1 (PINK direktīva) prasīto atļauju 
piešķiršanas procesiem, lai novērtētu, vai trokšņi un nepatīkamais aromāts iekārtas tuvumā 
joprojām izraisa vides problēmas. Turklāt lūgumrakstā netiek sniegta konkrēta informācija par 
rūpnīcas atbilstību Padomes Direktīvā 85/337/EEK2, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3 un 
Direktīvu 2003/35/EK4 (Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva), noteiktajām prasībām. 
Tāpēc iepriekšējā paziņojumā tika norādīts, ka būtu noderīgi, ja lūgumraksta iesniedzējs 
sniegtu papildu informāciju par būvdarbu atļaujas piešķiršanas procedūru, norādot atļaujas 
datumu un tās darbības jomu un nepieciešamību lēmuma pieņemšanas procesā veikt ietekmes 
uz vidi novērtējumu. Lūgumraksta iesniedzējs ir sniedzis papildu informāciju par šiem 
jautājumiem. 

Komisija no savas puses no šīs teritorijas kompetentās iestādes  Skotijas Vides aizsardzības 
aģentūras (SVAA)  ir ieguvusi papildu informāciju, kas norāda, ka kopš atļaujas 
piešķiršanas brīža šajā teritorijā vairakkārt ir veiktas pārbaudes, un ir konstatēts, ka atļaujas 
nosacījumi ir izpildīti. Turklāt SVAA ziņoja, ka šobrīd pret iekārtas operatoriem netiek 
piemēroti nekādi piespiedu līdzekļi neatbilstību dēļ.

Attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrašanās vietu Komisija gribētu uzsvērt, ka PINK 
direktīvā nav noteikts tās minimālais attālums no sabiedriskās lietošanas gājēju celiņiem vai 
privātmājām. Šīs direktīvas mērķis ir novērst vai samazināt šādu iekārtu izmešu daudzumu, 
vienlaikus nodrošinot nepieciešamos avāriju novēršanas un to seku likvidēšanas pasākumus.

Regulā (EK) Nr. 1774/20025, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, paredzētas 
papildu prasības attiecībā uz noteiktu iekārtu, tostarp kautuvju, kur apstrādā dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus, notekūdeņiem, taču līdzīgi PINK direktīvai tā nenosaka konkrētas 
prasības attiecībā uz šādu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atrašanās vietu.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto papildinformāciju, attiecībā uz jautājumu par 
ietekmes uz vidi novērtējumu Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu. Tāpēc ir 
spēkā Komisijas iepriekšējie komentāri šajā sakarā.”
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