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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0148/2009 dėl cheminės taršos, kurią kelia Adisseo gamyklos veikla, 
ir žalingo šios taršos poveikio Prancūzijos miesto gyventojų sveikatai, kurią 
pateikė Didžiosios Britanijos pilietis J. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Komantri (Prancūzija) gyventojus veikia didelė cheminė tarša, 
kurią kelia Adisseo gamyklos veikla. Pasak peticijos pateikėjo, toksiškos atliekos naktimis 
reguliariai išmetamos į Oeil upę, tačiau vietos valdžios institucijos nesiima jokių priemonių. 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad oru nebeįmanoma kvėpuoti, ir prašo Europos Parlamento 
imtis skubių priemonių, kad ši padėtis būtų tinkamai ištirta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Komantri (Prancūzija) gyventojai yra veikiami didelės 
cheminės taršos, kurią kelia Adisseo gamyklos veikla (ši gamykla nuo miesto nutolusi 
maždaug 3–4 km). Gamykla priklauso Kinijos įmonei, joje, be kitų produktų, gaminamas 
vitaminas A ir metioninas.

Peticijos pateikėjo teigimu, toksiškos atliekos išmetamos į Oeil upę, ypač naktį, taip naikinant 
gyvąją gamtą. Oru dažnai neįmanoma kvėpuoti, daug žmonių serga kvėpavimo takų ligomis. 
Be to, prie Adisseo gamyklos yra karjeras ir sąvartynas, iš kurio šalinamos toksinės medžiagos 
suteka į upę.
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2009 m. sausio 16 d. Komisijai patarus peticijos pateikėjai keletą kartų susisiekė su 
Prancūzijos aplinkos ministerija ir kitomis valdžios institucijomis, tačiau nesėkmingai. Pasak 
peticijos pateikėjo, vietos valdžios institucijos nesiėmė jokių prevencinių priemonių.

Įtariama, kad 2009 m. sausio 19 d. gamykloje įvyko gedimas ir tarša dar padidėjo.

TIPK direktyva

Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK 
direktyva, Direktyvos 96/61/EB kodifikuota redakcija)1 I priede išvardytos pramoninės 
veiklos kategorijos, patenkančios į šios direktyvos taikymo sritį. Tarp jų yra chemijos 
įrenginiai pagrindinėms organinėms cheminėms medžiagoms gaminti, taip pat įrenginiai, 
kuriuose pagrindiniams farmacijos produktams gaminti naudojami cheminiai arba biologiniai 
būdai, taip pat pramoniniu mastu. Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, įrenginys 
patenka į TIPK direktyvos taikymo sritį.

Pagal TIPK direktyvą reikalaujama, kad į jos taikymo sritį patenkantys įrenginiai veiktų pagal 
leidimus, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, remiantis geriausiais 
prieinamais gamybos būdais (GPGB), kuriais siekiama neleisti susidaryti išmetamiesiems 
teršalams, o jei tai praktiškai neįmanoma – bendrai sumažinti išmetamuosius teršalus ir 
poveikį aplinkai apskritai. Todėl į orą, vandenį ir dirvožemį išmetamų teršalų prevencija ar jų 
mažinimas užtikrinamas aplinkosauginiais leidimais, išduotais pagal TIPK direktyvą.

Komisija yra priėmusi nemažai GPGB orientacinių dokumentų (angl. BREF), apimančių 
veiklą, kuriai taikoma TIPK direktyva ir į kurią turi atsižvelgti kompetentingos institucijos, 
nustatydamos GPGB grindžiamas išmetamųjų teršalų ribines vertes, lygiaverčius parametrus 
ar tokiems įrenginiams taikomas technines priemones. Organinių cheminių medžiagų 
gamybai dideliais kiekiais skirtas BREF priimtas 2003 m.

Pagal TIPK direktyvos 9 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad kompetentingos institucijos į 
leidimą įtrauktų išmetamų taršiųjų medžiagų, kurios gali būti dideliais kiekiais išmetamos iš 
atitinkamo įrenginio, ribines vertes, atsižvelgiant į jų savybes ir į galimybę pernešti taršą iš 
vienos terpės į kitą. Direktyvos III priede pateiktas orientacinis pagrindinių taršiųjų medžiagų, 
į kurias reikia atsižvelgti, jei jos yra svarbios nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes, 
sąrašas. Į šį sąrašą įtraukti į orą ir vandenį išmetami teršalai.

9 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad leidime nurodomi teršalų išmetimo stebėjimo reikalavimai, 
o 14 straipsnio b punkte veiklos vykdytojas įpareigojamas reguliariai pranešti kompetentingai 
institucijai apie teršalų išmetimo stebėjimo rezultatus.

Vandens politikos pagrindų direktyva (VPD)

Vandens politikos pagrindų direktyva (VPD) 2000/60/EB2 siekiama apsaugoti visus 
paviršinius ir požeminius vandenis, nustatoma pareiga neleisti būklei toliau prastėti ir iki 
2015 m. užtikrinti gerą būklę. Šiuo atžvilgiu valstybės narės privalo įgyvendinti būtinas 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
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priemones, kad laipsniškai mažintų prioritetinių medžiagų išleidimą, išmetimą bei nuotėkius, 
ir sustabdyti ar laipsniškai panaikinti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą ir 
nuotėkius (VPD 4 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis, 16 straipsnio 1 ir 8 dalys).

Pavojingos medžiagos (PMD)

Pavojingų medžiagų direktyvos 2006/11/EB1 (Direktyvos 76/464/EEB kodifikuota redakcija) 
4 ir 6 straipsniuose valstybių narių prašoma imtis atitinkamų veiksmų, skirtų pašalinti ir 
sumažinti taršą, kurią sukelia į paviršinius vandenis išleidžiamos pavojingos medžiagos. 
Todėl valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų reikalauti išankstinio leidimo dėl 
paskirųjų šaltinių išmetamųjų teršalų, galinčių turėti pavojingų medžiagų, nukreipimo į 
vandenis (šios medžiagos išvardytos PMD I priede ir VPD VIII bei X prieduose). Tačiau 
vadovaujantis Direktyvos 2000/60/EB 22 straipsnio 2 dalimi PMD bus panaikinta iki 2013 m. 
gruodžio 22 d., o įsipareigojimai pagal šią direktyvą bus pakeisti direktyvomis 2000/60/EB ir
2008/105/EB. Prioritetinių pavojingų medžiagų sąrašas pagal Direktyvą 76/464/EEB, 
pateiktas 1982 m. birželio 22 d. Komisijos komunikate Tarybai, pagal Direktyvos 2000/60/EB 
22 straipsnio 3 dalies a punktą pakeistas vadovaujantis Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsniu 
priimtų prioritetinių medžiagų sąrašu.

Aplinkos kokybės standartų direktyva (AKSD)

Neseniai paskelbtoje Direktyvoje 2008/105/EB2 dėl aplinkos kokybės standartų vandens 
politikos srityje nustatyti aplinkos kokybės standartai 33 prioritetinėms ir prioritetinėms 
pavojingoms medžiagoms (vadinamosioms „prioritetinėms medžiagoms“, VPD X priedas) ir 
8 kitiems teršalams. Valstybės narės privalo įgyvendinti šią direktyvą iki 2010 m. liepos 13 d.

Vadovaujantis minėtomis vandens politiką reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, 
valstybės narės įgyvendina kontrolės priemones kaip būtinuosius reikalavimus. Tokia 
kontrolės rūšis reiškia išmetamųjų teršalų kontrolės priemones remiantis GPGB, pasklidojo 
poveikio atveju – kontrolės priemones remiantis geriausia aplinkos apsaugos patirtimi 
(GAAP), išmetamųjų teršalų ribinių verčių (ribinės vertės nustatytos įvairiuose teisės aktuose 
Bendrijos lygmeniu, VPD 10 straipsnyje) ir aplinkos kokybės standartų (nustatytų Bendrijos 
lygmeniu AKSD prioritetinėms medžiagoms ir nacionaliniu lygmeniu – pagrindiniams 
teršalams, išvardytiems VPD VIII priede) paisymą.

Direktyva dėl atliekų

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų3

(toliau – Pamatinė direktyva dėl atliekų) 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog „valstybės narės 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant 
pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai, visų 
pirma:

a) nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ir gyvūnams;

                                               
1 OL L 64, 2006 3 4, p. 52.
2 OL L 348, 2008 12 24, p. 84.
3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 114, 2006 4 27, p. 9.
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b) nesukeliant triukšmo ar kvapų;
c) nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypatingai svarbioms vietovėms“.

Be to, 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių 
uždrausti atliekų išmetimą, išvertimą ar nekontroliuojamą šalinimą.

Direktyva dėl atliekų sąvartynų

Be to, 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvoje 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų1 (toliau 
– Sąvartynų direktyva) numatytos „priemonės, tvarka ir gairės, kurios padėtų užkirsti kelią 
arba kuo labiau sumažintų neigiamą poveikį aplinkai, ypač paviršinių ir požeminių vandenų, 
dirvožemio ir oro taršai, aplinkai pasauliniu mastu, įskaitant šiltnamio efektą, ir atliekų 
sąvartynų keliamą pavojų žmonėms, kylantį šalinant atliekas į sąvartyną ir vėliau per visą 
sąvartyno veikimo laiką“.

Oro kokybę reglamentuojantys teisės aktai

Pamatinė direktyva 96/62/EB2 kartu su jos 4 „dukterinėmis“ direktyvomis 1999/30/EB3, 
2000/69/EB4, 2002/3/EB5, 2004/107/EB6 ir neseniai priimta Direktyva 2008/50/EB7

reglamentuoja 13 teršalų8 ir visoje teritorijoje reikalaujama vertinti jų koncentracijos lygius. 
Šie lygiai lyginami su direktyvose nustatytomis ribinėmis ir tikslinėmis vertėmis. Kvapai nėra 
reglamentuojami Bendrijos lygmeniu.

Direktyvoje nustatytas būtinasis stebėjimo stočių skaičius ir jų išdėstymo kriterijai, siekiant 
užtikrinti, kad visoje ES galima būtų atlikti panašius vertinimus. Mėginių ėmimo vietos turėtų 
būti nustatomos, kad būtų pateikiama patikima informacija apie tai, koks koncentracijos lygis 
veikia visuomenę ir kur yra didžiausias koncentracijos lygis, kurio poveikį gali patirti 
gyventojai per laikotarpį, reikšmingą vidutinio ribinių verčių laikotarpio atžvilgiu. Mėginių 
ėmimo vietų skaičius nustatomas pagal aglomeracijos ar zonos gyventojų skaičių ir 
koncentracijos lygį. Valstybė narė parengia metodiką, kad būtų tinkamai stebima oro kokybė 
didelių šaltinių kaimynystėje, atsižvelgiant į išlakų tankį, tikėtiną oro taršos pasiskirstymą ir 
galimą poveikį gyventojams.

Kai matuojami didesni koncentracijos lygiai rodo, kad oro kokybės zonoje gali būti viršijamos 
konkrečios ribinės ar tikslinės vertės, reikia atlikti išsamesnį per didelės koncentracijos 
vietovės ir poveikio gyventojams vertinimą. Kartu turi būti nustatyti atitinkami šaltiniai, 
                                               
1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 182, 1999 7 16, p. 1, iš dalies pakeistas 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284/1, 
2003 10 31) ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1137/2008 (OL L 311/1, 2008 11 21).
2 OL L 296, 1996 11 21.
3 OL L 163, 1999 6 29.
4 OL L 313, 2000 12 13.
5 OL L 67, 2002 3 9.
6 OL L 23, 2005 1 26.
7 OL L 152, 2008 6 11.
8 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
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prisidedantys prie didesnių koncentracijos lygių, ir parengiami oro kokybės planai, numatant 
konkrečias mažinimo priemones.

Remdamasi pirmiau išvardytais teisės aktais, toliau Komisija pateikia pastabas dėl peticijos 
pateikėjo pastabų.

Vadovaujantis TIPK direktyva, esami įrenginiai (t. y. veikę iki 1999 m. spalio 30 d.) turėjo 
veikti pagal integruotą leidimą iki 2007 m. spalio 30 d. Nauji įrenginiai privalo atitikti 
direktyvos nuostatas nuo pat jų veikimo pradžios.

Įgyvendinant direktyvą kompetentinga institucija sprendžia, kurių išmetamųjų teršalų ribinės 
vertės nustatomos leidime ir kokios yra kitos leidimo sąlygos (pvz., išmetimo stebėjimo 
reikalavimai).

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija negali įvertinti, ar nagrinėjama 
gamykla veikia vadovaudamasi pagal TIPK direktyvą išduotu leidimu ir ar laikomasi leidimo 
sąlygų.

Neseniai Komisija tyrė, kiek leidimų išduota visose valstybėse narėse esančioms gamykloms. 
Tačiau Prancūzija kol kas nepateikė prašomų duomenų.

Komisija žino apie paviršinių vandenų cheminę taršą Luaros-Bretanės upės baseino rajone, 
kuriam priklauso Oeil upė. Vadovaudamosi VPD 5 straipsnio ir II priedo nuostatomis 
Prancūzijos valdžios institucijos nustatė, kad padidėjusi organinių, maistinių medžiagų ir 
pesticidų koncentracija paviršiniuose vandenyse yra didelio poveikio veiksniai. Įvertinus 
minėtų veiksnių poveikį pabrėžta, kad yra pavojus, jog Oeil upė gali nebeatitikti VPD 
nustatytų aplinkos kokybės tikslų (4 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis). Todėl 
Prancūzijos valdžios institucijos privalės upės baseino valdymo plane numatyti būtinas 
priemones, kad būtų išlaikyta atitiktis aplinkos kokybės standartams ir neviršijamos 
išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

Upės baseino valdymo planai ir priemonių programos turi būti baigtos rengti iki 2009 m. 
gruodžio 22 d., jose turi būti nustatyti veiklos kokybės tikslai ir priemonės tokiai gerai būklei 
pasiekti, šie planai ir programos turi būti pateikti Komisijai iki 2010 m. kovo 22 d. Po šios 
datos Komisija įvertins šių ataskaitų atitiktį ir imsis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų 
visišką direktyvos įgyvendinimą, ir toliau vertins atitiktį PMD iki jos panaikinimo 2013 m. 
gruodžio 22 d.

Kalbant apie gamykloje susidariusių pavojingų atliekų šalinimą, Komisija neturi informacijos, 
kuria remdamasi galėtų įvertinti, ar pavojingos atliekos tvarkomos ir šalinamos laikantis 
minėtos Pamatinės direktyvos dėl atliekų ir Sąvartynų direktyvos.

Kalbant apie oro kokybę reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, Komantri yra įsikūręs 
FR07N00002 Overnė oro kokybės zonoje. Apie jokią matavimo stotį šalia gamyklos ar 
pačiame Komantri nėra pranešta. Tačiau šioje zonoje veikia būtinasis skaičius reguliuojamų 
teršalų stebėjimo stočių, kaip to reikalaujama pagal teisės aktus, o artimiausia stotis yra 
netoliese esančiame Monliusono mieste. Nepateikta informacijos apie jokį papildomą 
vertinimą, kaip antai oro kokybės modeliavimą. Paskutinėse Komisijos turimose oro kokybės 
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vertinimo ataskaitose Prancūzija nenurodo, kad nagrinėjamoje zonoje būtų viršytos 
reguliuojamų teršalų ribinės ir tikslinės vertės.

Išvada

Komisija prašys Prancūzijos valdžios institucijų pateikti informaciją, kad įvertintų, kaip 
minėtos gamyklos atžvilgiu įgyvendinamos TIPK direktyvos ir kitų saugų pavojingų atliekų 
šalinimą reglamentuojančių direktyvų nuostatos. Komisija taip pat užklaus apie oro kokybės 
vertinimo atitikimą zonoje nagrinėjamo įrenginio poveikio kaimynystėje gyvenantiems 
gyventojams požiūriu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Po to, kai Komisija išsiuntė raštą dėl šios peticijos, ji paprašė Prancūzijos valdžios 
institucijas pateikti informacijos. 2010 m. sausio 20 d. buvo gautas Prancūzijos nuolatinės 
atstovybės atsakymas, kuriame buvo Aplinkos ministerijos pateikta informacija.

Taip pat buvo gauta peticijos pateikėjo 2009 m. gruodžio 3 d. pateikta papildoma informacija, 
rodanti, kad padėtis nepasikeitė, taigi nuotekos toliau kelia pavojų ne tik žmonių sveikatai, bet 
ir netoli esantiems augalams (vaismedžiams, daržovėms) ir vabzdžiams. Pasak peticijos 
pateikėjo, kai temperatūra nukrinta žemiau nulio, oras tampa labiau ūkanotas ir kondensuotas.

Komisija pateikia informaciją, susijusią su klausimais, kuriuos dar reikės išsiaiškinti.

TIPK direktyva

Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino, kad Adisseo chemijos įrenginys patenka į 
TIPK direktyvos (jos I priedo 4.1 punktas)1 ir Seveso II direktyvos2 taikymo sritį.

Kalbant apie TIPK direktyvą, Adisseo chemijos įrenginys yra jau veikiantis įrenginys, kuris 
iki 2007 m. spalio 30 d. turėjo visiškai atitikti šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Jam 
leidimas buvo išduotas 2004 m. liepos 20 d. ir iš dalies pakeistas 2009 m. sausio 26 d.

Prancūzijos valdžios institucijos pripažino, kad šiuo metu naudojamas leidimas iki šiol dar 
nebuvo iš naujo peržiūrėtas ir, jei reikia, atnaujintas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
TIPK direktyvoje nustatytų reikalavimų, kuriais siekiama, kad veikla būtų vykdoma pagal 
geriausiais prieinamais gamybos būdais pagrįstas leidimų sąlygas. Pasak Prancūzijos valdžios 
institucijų, preliminariai įvertinus veiklos vykdytojo pateiktą informaciją matyti, kad reikės 
patobulinti vidaus vandens nuotekų valymo įrenginį ir įdiegti biologinį nuotekų skaidymą.

Adisseo įrenginys priklauso didelei įrenginių grupei, kurios leidimus vis dar reikia iš naujo 
peržiūrėti ir prireikus atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi TIPK direktyvoje 
nustatytų reikalavimų.

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2  OL L 345, 2003 12 31, p. 97–105.
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Reaguodama į su leidimais susijusius nesklandumus ir siekdama, kad būtų visiškai laikomasi 
TIPK direktyvoje nustatytų reikalavimų, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą 
prieš kelias valstybes nares, įskaitant Prancūziją, ir 2009 m. pabaigoje davė pirmą rašytinį 
įspėjimą.

Gedimo padariniai

Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino, kad 2008 m. gruodžio 23 d. (o ne 2009 m. sausio 
19 d., kaip nurodyta peticijoje) gamybos linijoje įvyko gedimas. Dėl gedimo į vidaus vandens 
nuotekų valymo įrenginį pateko sodos, todėl visiškai sutriko jo veikla ir padidėjo kai kurios 
išmetamųjų medžiagų ribinės vertės (konkrečiai susijusios su cheminiu deguonies poreikiu 
(COD).

Veiklos vykdytojas ėmėsi priemonių, ir įprastinės veiklos sąlygos (į vandenį patenkančių 
medžiagų kokybė) buvo atkurtos iki 2009 m. sausio mėn. pabaigos.

2009 m. sausio 2 d. veiklos vykdytojas pranešė inspekcijai apie avariją, o ši paprašė 
nedelsiant imtis padėčiai ištaisyti būtinų priemonių. Buvo atlikti du patikrinimai (vasario 18 d. 
ir balandžio 23 d.), atlikta būtina analizė, kurios rezultatai inspekcijai buvo perduoti 2009 m. 
liepos 29 d.

Po šio įvykio stebėjimo duomenys rodo, kad azoto kiekis ir COD koncentracija sumažėjo.

Remdamasi pateikta informacija Komisija negalėjo nustatyti TIPK direktyvos nuostatų 
pažeidimo atsižvelgiant į priemones, kurių ėmėsi Prancūzijos valdžios institucijos veiklos 
vykdytojo įrenginyje įvykus gedimui.

VANDENIUI SKIRTI TEISĖS AKTAI 
Remiantis Prancūzijos valdžios institucijų pateikta informacija, Adisseo gamykla turi teisę 
išleisti nuotekas į Banne upę, kuri įteka į Oeil upę. Vandens politikos pagrindų direktyvoje 
(VPD) 2000/60/EB1 aprašytas priimantis vandens telkinys yra Oeil upė ir jos intakai nuo 
Komantri iki santakos su Omansu ir Cosne.
Remiantis VPD nustatytais aplinkos srities tikslais, visos valstybės narės, įskaitant Prancūziją, 
iki 2015 m. privalo užtikrinti visų paviršinių ir požeminių vandenų gerą būklę. Atsakydamos į 
Komisijos pateiktą klausimą Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad aptariamo vandens 
telkinio būklė yra bloga dėl didelio skendos kiekio ir padidėjusios COD, biocheminio 
deguonies poreikio (BOD5), azoto, sulfatų ir cinko koncentracijos. Be to, jos pripažino aiškią 
vandens telkinio būklės blogėjimo sąsają su Adisseo gamyklos išleidžiamomis pramoninėmis 
medžiagomis.

Vienas iš VPD nustatytų įpareigojimų – valstybėms narėms tenkanti pareiga įgyvendinti kovai 
su chemine tarša skirtas priemones. Šiuo atžvilgiu Prancūzijos valdžios institucijos, 
siekdamos užtikrinti tinkamą kontrolę, numatė įgyvendinti kombinuotą stebėjimo sistemą 
(medžiagų išleidimo stebėjimas ir paviršinių vandenų stebėjimas).

Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad vandens telkinio kokybė labai pagerėtų, jei būtų 
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persvarstytos nuotekų valymo sąlygos. Pagal išduotą leidimą Adisseo gamykla privalo nuolat 
stebėti savo vandens nuotekų valymo įrenginio nuotekų išleidimo punktus. Be to, privaloma 
kasdien matuoti parametrų, dėl kurių blogėja vandens telkinio kokybė, vertes. Kartą per tris 
mėnesius Aplinkos ministerijos patvirtinta išorės agentūra atlieka tokią pačią analizę 
siekdama patikrinti veiklos vykdytojo matavimų tikslumą. Be to, Adisseo gamykla privalo 
stebėti nuotekų poveikį keturiose stotyse, esančiose pasroviui nuo nuotekų išleidimo vietų 
Banne upėje.

Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad išleidžiamos prioritetinės medžiagos šiuo metu 
tikrinamos, netrukus bus nustatyti jų kiekiai ir jos bus įtrauktos į Adisseo gamyklai išduotą 
leidimą. Be to, leidime bus nurodyti veiksmai, skirti prioritetinių medžiagų išleidimui 
sustabdyti ar jam laipsniškai sumažinti. Kadangi aptariamo vandens telkinio būklė iki 2015 m. 
gali ir nepagerėti, siekiant įvertinti įgyvendinamos priemonių programos veiksmingumą buvo 
sukurta veiksmų stebėjimo programa. Tačiau, kaip teigia Prancūzijos valdžios institucijos, šio 
vandens telkinio gera būklė turi būti atkurta iki 2021 m. Tai reiškia, kad taikoma išimtis pagal 
VPD 4 straipsnio 4 dalį. Luaros upės baseino dalies valdymo plane nurodyta, kad išimtys 
taikomos dėl „gamtinių sąlygų ir nesant techninių galimybių“. Tokios informacijos 
nepakanka, kad Komisija galėtų padaryti aiškias išvadas dėl to, ką iš tiesų šios išimtys apims.

Iš Addisseo gamyklos įrenginių į gruntinius vandenis nuotekos tiesiogiai neišleidžiamos. Šiuo 
atveju gruntiniai vandenys nėra naudojami geriamajam vandeniui, tad nėra jautrūs gamtos 
ištekliai.

Atliekas reglamentuojantys teisės aktai

Pagal Pagrindų direktyvą dėl atliekų 2006/12/EB1 valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nekenkiant 
aplinkai, visų pirma: a) nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ir 
gyvūnams, b) nesukeliant triukšmo ar kvapų ir c) nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui 
ar ypatingai svarbioms vietovėms.

Prancūzijos valdžios institucijos nurodo, kad susikaupia 60 000 tonų atliekų, iš kurių du 
trečdalius sudaro nuotekų dumblas, naudojamas kaip trąša. Pasak Prancūzijos valdžios 
institucijų, daugumą kitų likusių medžiagų tvarko ir valo išorės specializuotos atliekų 
tvarkymo įmonės, taikančios pažangiausias technologijas tais atvejais, kuriems taikoma 
TIPK direktyva. Be to, išorės įmonių įrenginiai, kuriuose tvarkomos ir šalinamos Adisseo
gamyklos atliekos, atitinka Direktyvoje dėl atliekų deginimo 2000/76/EB2 ir Sąvartynų 
direktyvoje 1999/31/EB3 nustatytus reikalavimus.

Adisseo įrenginiuose deginamos skystos atliekos, susidariusios gaminant vitaminus. Deginimo 
įrenginys atitinka Direktyvoje dėl atliekų deginimo nustatytus reikalavimus.

Adisseo gamykloje susidariusioms pavojingosioms atliekoms taikomi atsekamumo 
reikalavimai, nustatyti Prancūzijos Code de l'environnement R.541 ir R.542 straipsniuose. 
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Todėl reikalaujama užpildyti pakavimo formas (bordereaux). Paskutinį patikrinimą 
Prancūzijos valdžios institucijos atliko 2009 m. gegužės mėn., daugiausia dėmesio buvo 
skiriama nuotekų dumblui. Analizės rezultatai nerodo jokio reikalavimų, susijusių su nuotekų 
dumblo kokybe, pažeidimo.

Prancūzijos valdžios institucijos padarė išvadą, kad iš esmės atliekos tvarkomos laikantis 
galiojančių teisės aktų.

Oro kokybę reglamentuojantys teisės aktai

Už oro kokybės vertinimą atsakingos tik valstybės narės. Oro kokybė vertinama 
vadovaujantis Oro kokybės direktyvos 2008/50/EB1 nuostatomis ir siekiama įvertinti atitiktį 
ribinėms vertėms visoje teritorijoje.

Kalbant apie oro kokybės prie taršos šaltinių vertinimą, Direktyvoje 2008/50/EB nėra jokio 
specialaus reikalavimo dėl būtiniausio mėginių ėmimo vietų prie taršos šaltinio skaičiaus.
V priede nurodyta: „Vertinant taršą sutelktųjų taršos šaltinių kaimynystėje, fiksuotų 
matavimų mėginių ėmimo vietų skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į išmetimų tankį, 
tikėtinus aplinkos oro teršalų pasiskirstymo modelius ir galimą poveikį gyventojams.“

Prancūzijos valdžios institucijos nurodo, kad oro kokybė prie Adisseo įrenginio buvo įvertinta 
panaudojant kelis skirtingus vertinimo būdus (nuolatinį stebėjimą, mobilių laboratorijų 
specialistų apsilankymą ir modeliavimą). Remiantis tokiu vertinimu teigiama, kad įrenginių 
apylinkėse visos rodiklių vertės atitinka ribines vertes, o nustatyti lygiai nekelia pavojaus, kad 
ribinės vertės bus viršytos.

2008 m. patvirtinta visų oro kokybės zonos FR07N00002 rodiklių verčių atitiktis ribinėms 
vertėms, tad iš turimos informacijos neįmanoma nustatyti, ar buvo pažeista kuri nors oro 
kokybės vertinimo ir ataskaitų pateikimo nuostata.

Išvados

Komisija neketina imtis papildomų veiksmų dėl TIPK direktyvos, nes dėl Adisseo įrenginio 
pradėta minėta horizontali pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

Kalbėdama apie vandeniui skirtus teisės aktus, Komisija, įvertinusi Prancūzijos valdžios 
institucijų pateiktą informaciją, negali nuspręsti, ar pažeisti VPD nustatyti reikalavimai. 
Norėdama atlikti tinkamą vertinimą, Komisija ketina prašyti Prancūziją pateikti daugiau 
informacijos, ypač apie taikomas išimtis.

Kalbant apie atliekas reglamentuojančius teisės aktus, Prancūzijos valdžios institucijų pateikta 
informacija nėra įtikinama. Todėl Komisija ketina prašyti pateikti daugiau informacijos apie 
i) sąvartyno ypatumus ir tvarkymą (įskaitant prie sąvartyno esančio grunto kokybės stebėjimo 
rezultatus) ir įmonei priklausančias saugojimo zonas, ii) papildomos informacijos apie 
nuotekų dumblo tvarkymą (kurį reikėtų įtraukti į Bilan de fonctionnement 5.2.6 skyrių), 
įskaitant informaciją apie laikiną jo saugojimą ir nuotekų dumblo, kuris nėra naudojamas 
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žemės ūkyje, šalinimo vietą, iii) atliekų srauto fines de smartamine pobūdį ir jo tvarkymą 
(įskaitant informaciją apie veiksmus, kurių imamasi prieš jį valant).

O dėl ES oro kokybę reglamentuojančių teisės aktų Komisija neketina toliau nagrinėti šio 
atvejo, nes jokio taikomų teisės aktų pažeidimo nustatyti negali.“


