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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0148/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais J.S., par 
Adisseo rūpnīcas darbības izraisīto ķīmisko piesārņojumu un tā nelabvēlīgo 
ietekmi uz Francijas mazpilsētas iedzīvotāju veselību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Komantrī (Francija) iedzīvotāji tiek pakļauti spēcīgam 
ķīmiskam piesārņojumam, kas radies Adisseo rūpnīcas darbības rezultātā. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja teikto toksiskie atkritumi naktī regulāri tiek novadīti Oeil upē, bet 
vietējās varas iestādes neveic nekādus pasākumus saistībā ar šo jautājumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka bieži apkārtnē ir grūti elpot un lūdz Eiropas Parlamentu veikt 
steidzamus pasākumus šīs situācijas pienācīgai izmeklēšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 14. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Komantrī (Francija) iedzīvotāji tiek pakļauti spēcīgam 
ķīmiskam piesārņojumam, kas radies Adisseo rūpnīcas (atrodas aptuveni 3–4 km attālumā) 
darbības rezultātā. Rūpnīca pieder Ķīnas uzņēmumam un tajā cita starpā ražo A vitamīnu un 
metionīnu.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto toksiskie atkritumi naktī regulāri tiek novadīti Oeil
upē, tādējādi nodarot postījumus dzīvajai dabai. Bieži apkārtējā vidē ir grūti elpot un daudzi 
iedzīvotāji sirgst ar elpošanas ceļu slimībām. Turklāt Adisseo rūpnīcai pieder arī karjers un 
atkritumu poligons, kuros tiek apglabātas toksiskas vielas un iepludinātas upē.
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Pēc Komisijas 2009. gada 16. janvāra ieteikuma lūgumraksta iesniedzējs vairākkārt vērsās 
Francijas Vides ministrijā un citās varas iestādēs, bet bez panākumiem. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja norādīto vietējās varas iestādes nav veikušas nekādus aizsardzības 
pasākumus. 

Iespējams, ka 2009. gada 19. janvārī rūpnīcā notika avārija, kas radīja vēl spēcīgāku 
piesārņojumu.

PINK direktīva

Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk tekstā —
PINK direktīva, Direktīvas 1996/61/EK kodificētā versija)1 I pielikumā uzskaitīti rūpniecisko 
darbību veidi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā. Tās ietver ķīmiskās iekārtas pamata 
organisko ķīmisko vielu ražošanai, kā arī iekārtas pamata farmaceitisku preparātu ražošanai 
ķīmiskos vai bioloģiskos procesos — abas izmantošanai rūpnieciskā līmenī. Pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, šī iekārta ietilpst PINK direktīvas darbības jomā.

PINK direktīva pieprasa, lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos saskaņā ar 
atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm 
(LPM), kas izstrādātas, lai novērstu un — gadījumos, kad novēršana ir neiespējama, —
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 
PINK direktīvu.

Komisija ir pieņēmusi virkni labākās pieejamās metodes atsauces dokumentu (LPMAD), kas 
attiecas uz darbībām, kuras ietilpst PINK direktīvas darbības jomā, kas jāņem vērā 
kompetentajām varas iestādēm, nosakot šādām iekārtām paredzētās uz LPM pamatotas 
emisijas robežvērtības, līdzvērtīgus parametrus vai tehniskus pasākumus. LPMAD, kas 
attiecas uz tādu organisko ķīmisko vielu ražošanu, ko ražo lielos apmēros, tika pieņemts 
2003. gadā.

PINK direktīvas 9. panta 3. punktā noteikts, ka kompetentajām iestādēm atļaujās jāiekļauj 
piesārņojošo vielu emisijas robežvērtības, kuras iekārta varētu emitēt ievērojamā daudzumā, 
ņemot vērā to raksturu un piesārņojuma pārneses iespējas no vienas dabas vides daļas citā. 
Direktīvas III pielikumā noteikts orientējošs to galveno piesārņojošo vielu saraksts, kuras 
jāņem vērā, ja tās attiecas uz emisijas robežvērtību noteikšanu. Šajā sarakstā ietvertas gaisa un 
ūdens piesārņotājvielas.

Direktīvas 9. panta 5. punktā noteikts, ka atļaujā jānorāda piemērotas noplūdes monitoringa 
prasības, bet saskaņā ar 14. panta b) apakšpunktu operatoriem regulāri jāinformē kompetento 
iestādi par noplūžu monitoringa rezultātiem.

Ūdens pamatdirektīva (ŪPD)

Ūdens pamatdirektīva (ŪPD) 2000/60/EK2 izstrādāta, lai nodrošinātu visu virszemes ūdeņu 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.



CM\814340LV.doc 3/10 PE428.091v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

un gruntsūdeņu aizsardzību, nosakot par pienākumu novērst jebkādu ūdens resursu stāvokļa 
pasliktināšanos un panākt labu ūdens resursu stāvokli līdz 2015. gadam. Šajā saistībā 
dalībvalstīm jāīsteno vajadzīgie pasākumi, lai pakāpeniski samazinātu prioritāro vielu radīto 
piesārņojumu un izbeigtu vai pakāpeniski pārtrauktu prioritāro bīstamo vielu emisijas 
izplūdes vai zudumus (ŪPD 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļa, 16. panta 1. un 
8. punkts).

Bīstamas vielas (BVD)

Bīstamo vielu direktīvas 2006/11/EK1 (Direktīvas 76/464/EEK kodificētā versija) 4. un 
6. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un mazinātu 
piesārņojumu, ko rada virszemes ūdeņos novadītās bīstamās vielas. Tādējādi dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm jāpieprasa iepriekšēja atļauja attiecībā uz stacionāriem novadīšanas 
avotiem ūdeņos un notekūdeņiem, kas var saturēt bīstamas vielas (ietverot BVD I pielikumā 
un ŪPD VIII un X pielikumā uzskaitītās vielas). Tomēr šī direktīva tiks atcelta līdz 
2013. gada 22. decembrim, pamatojoties uz Direktīvas 2000/60/EK 22. panta 2. punktu, 
aizstājot tās darbības pienākumus ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK. 
Bīstamo vielu saraksts, kuras atzītas par prioritārām saskaņā ar Direktīvu 76/464/EEK 
Komisijas 1982. gada 22. jūnija paziņojumā Padomei, saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 
22. panta 3. punkta a) apakšpunktu ir aizstāts ar prioritāro vielu sarakstu, kas pieņemts 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 16. punktu.

Vides kvalitātes standartu direktīva (VKSD)

Nesen publicētā Direktīva 2008/105/EK2 par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu 
politikas jomā nosaka vides kvalitātes standartus 33 prioritārajām vielām un prioritārajām 
bīstamajām vielām (sauktas par „prioritārām vielām” un ietvertas ŪPD X pielikumā) un 
8 citām piesārņotājvielām. Šī direktīva dalībvalstīm ir jāīsteno līdz 2010. gada 13. jūlijam.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem ūdens resursus regulējošiem tiesību aktu noteikumiem 
obligātā prasība dalībvalstīm ir īstenot kontroles pasākumus. Šādas kontroles nozīmē emisiju 
kontroles, kas pamatotas uz LPM, difūzas ietekmes kontroles, kas pamatotas uz vislabāko 
vides aizsardzības praksi, atbilstību emisiju robežvērtībām (noteiktas dažādos Kopienas 
līmeņa tiesību aktos un ŪPD 10. pantā) un vides kvalitātes standartus (ko Kopienas līmenī 
nosaka VKSD attiecībā uz prioritārām vielām un valsts līmenī galvenajām piesārņotājvielām, 
kas uzskaitītas ŪPD VIII pielikumā).

Atkritumu pamatdirektīva 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvas 2006/12/EK par atkritumiem3

(turpmāk tekstā — Atkritumu pamatdirektīva) 4. panta 1. punktā noteikts, ka dalībvalstīm 
jāparedz vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, 
neapdraudot cilvēka veselību un neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu radīt 
kaitējumu videi un, jo īpaši:
                                               
1  OV L 64, 4.3.2006., 52. lpp.
2  OV L 348, 24.12.2008., 84. lpp.
3 „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 114, 27.4.2006.,9. lpp.
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a) neapdraudot ūdeņus, gaisu, augsni, augus un dzīvniekus;
b) neradot traucējošus trokšņus un smakas;
c) neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām.

Turklāt 4 panta 2. punktā paredzēts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu 
atkritumu izmešanu, izgāšanu un nekontrolētu apglabāšanu.

Atkritumu poligonu direktīva

Turklāt Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem1
(turpmāk tekstā — Atkritumu poligonu direktīva) paredz „pasākumus, procedūras un 
ieteikumus, kuru mērķis ir cik iespējams visā poligona dzīves ciklā novērst vai mazināt 
iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi, īpaši virszemes ūdeņu, gruntsūdens, zemes un gaisa 
piesārņojumu, kā arī uz globālo vidi, tostarp siltumnīcas efektu, kā arī gala iznākumā 
atkritumu radītos draudus cilvēku veselībai”.

Tiesību akti par gaisa kvalitāti

Pamatdirektīva 96/62/EK2 ar tās 4 papilddirektīvām 1999/30/EK3, 2000/69/EK4, 
2002/3/EK5, 2004/107/EK6 un jaunākā Direktīva 2008/50/EK7 reglamentē 
13 piesārņotājvielas8, attiecībā uz kurām ir noteikts koncentrācijas līmeņu novērtējums visā 
teritorijā. Tās salīdzinājumā ar robežvērtībām un mērķa vērtībām arī ir noteiktas šajās 
direktīvās. Attiecībā uz smaku nepastāv Kopienas regulējums.

Direktīvās noteikts minimālais monitoringa staciju skaits un izvietojuma kritēriji, lai 
nodrošinātu iespēju veikt salīdzināmu novērtējumu visā Eiropas Savienībā. Mērījumu punktu 
izvietojums jānosaka tā, lai tiktu sniegta reprezentatīva informācija par koncentrāciju, kādai 
pakļauta sabiedrība, un par vietām, kurās ir visaugstākā koncentrācija, kurai tik ilgu laiku , 
kāds ir būtisks vidējo robežvērtību aprēķināšanas caurmēra ilgumam, var būt pakļauti 
iedzīvotāji. Mērījumu punktu skaitu nosaka pēc iedzīvotāju skaita aglomerācijā vai zonā un 
pēc koncentrācijas līmeņa. Dalībvalstu ziņā ir metožu izstrāde, lai atbilstīgi veiktu gaisa 
kvalitātes monitoringu lielu stacionāru avotu apkārtnē, ņemot vērā izmešu blīvumu, iespējamo 
apkārtējā gaisa piesārņojuma shēmu un potenciālo iedarbību uz iedzīvotājiem.

Ja izmērītie paaugstinātās koncentrācijas līmeņi norāda, ka gaisa kvalitātes zonā var tikt 

                                               
1 „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 182, 16.7.1999., 1. lpp., grozījumi izdarīti ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1882/2003 
(„Oficiālais Vēstnesis” L 284 1, 31.10.2003.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 
22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1137/2008 („Oficiālais Vēstnesis” L 311 1, 21.11.2008.).
2 OV L 296, 21.11.1996.
3 OV L 163, 29.6.1999.
4 OV L 313, 13.12.2000.
5 OV L 67, 9.3.2002.
6 OV L 23, 26.1.2005.
7 OV L 152, 11.6.2008.
8 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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pārsniegtas noteiktas mērķa vērtības vai robežvērtības, ir jāveic rūpīgāks novērtējums par 
zonu, kurā pārsniegts koncentrācijas līmenis, un par iedarbību uz iedzīvotājiem. Papildus 
jānorāda attiecīgie avoti, kas veicina koncentrācijas līmeņa pārsniegšanu, un jāizstrādā gaisa 
kvalitātes plāni, ietverot īpašus samazināšanas pasākumus.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem tiesību aktiem, Komisijas komentāri par lūgumraksta 
iesniedzēja novērojumiem ir šādi.

Saskaņā ar PINK direktīvu esošajām iekārtām (t. i. tām, kas sāka darboties pirms 1999. gada 
30. oktobra) saskaņā ar integrēto atļauju bija jādarbojas līdz 2007. gada 30. oktobrim. 
Jaunajām iekārtām jāatbilst direktīvas noteikumiem jau ekspluatācijas sākumā.

Direktīvas īstenošanas ietvaros kompetentās iestādes ziņā ir izlemt, kuras piesārņotājvielas un 
emisijas robežvērtības norādīt atļaujā un kādi ir citi atļaujas noteikumi (piemēram, 
monitoringa prasības).

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nespēj noteikt, vai 
attiecīgā iekārta darbojas, pamatojoties uz atļauju, kas izsniegta saskaņā ar PINK direktīvu, un 
vai atļaujas nosacījumi ir vai nav izpildīti.

Komisija nesen pārbaudīja vairākas atļaujas, kas izsniegtas esošajām iekārtām visās 
dalībvalstīs. Tomēr Francija vēl nav iesniegusi pieprasītos datus.

Komisija ir informēta par virszemes ūdeņu ķīmisko piesārņojumu Luāras-Bretaņas upju 
baseinu apgabalā, kurā ietilpst Oeil upe. Saskaņā ar ŪPD 5. panta un II pielikuma 
noteikumiem Francijas varas iestādes kā būtiskākās problēmas ir norādījušas organisko vielu, 
barības vielu un pesticīdu paaugstināto koncentrāciju virszemes ūdeņos. Iepriekš minēto 
problēmu novērtējumā uzsvērts, ka pastāv risks, ka attiecībā uz Oeil upes stāvokli varētu 
nesasniegt ŪPD (4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļa) paredzētos mērķus vides 
kvalitātes jomā. Tādēļ Francijas varas iestāžu pienākums būs izstrādāt vajadzīgos pasākumus 
upju baseinu apsaimniekošanas plāna ietvaros, lai tas atbilstu vides kvalitātes standartiem un 
emisijas robežvērtībām.

Upju baseinu apsaimniekošanas plāni un pasākumu programmas ir jāpabeidz līdz 2009. gada 
22. decembrim, tajos jāietver gan darbības kvalitātes mērķi, gan pasākumi laba ūdens resursu 
stāvokļa panākšanai, un par tiem jāpaziņo Komisijai līdz 2010. gada 22. martam. Pēc minētā 
datuma Komisija novērtēs šo ziņojumu atbilstību un pieņems vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu direktīvas pilnīgu īstenošanu, kā arī lai turpinātu novērtēt atbilstību BVD līdz tās 
atcelšanai 2013. gada 22. decembrī.

Attiecībā uz rūpnīcas radīto bīstamo atkritumu apglabāšanu Komisijai nav pieejama 
informācija, lai novērtētu, vai ar bīstamajiem atkritumiem rīkojas un tos apglabā atbilstīgi 
iepriekš minētajai Atkritumu pamatdirektīvai un Atkritumu poligonu direktīvai.

Attiecībā uz tiesību aktu par gaisa kvalitāti īstenošanu Komantrī mazpilsēta atrodas 
FR07N00002 Auvergne gaisa kvalitātes zonā. Nav ziņu par mērījumu staciju, kas atrastos 
rūpnīcas tuvumā vai Komantrī mazpilsētā. Tomēr zonā darbojas tiesību aktos paredzētais 
obligātais skaits monitoringa staciju regulēto piesārņotājvielu uzraudzībai, un tuvākā stacija 
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atrodas tuvējā Monlisonas pilsētā. Nav iesniegta informācija par papildu novērtējumu, 
piemēram, par gaisa kvalitātes modelēšanu. Jaunākajā Komisijai pieejamajā ziņojumā par
gaisa kvalitātes novērtējumu Francija nav norādījusi, ka regulēto piesārņotājvielu 
koncentrācija zonā pārsniegtu robežvērtības vai mērķa vērtības.

Secinājums

Komisija pieprasīs informāciju no Francijas varas iestādēm, lai novērtētu, kā tiek īstenoti 
PINK direktīvas noteikumi, kā arī to direktīvu noteikumi, kas reglamentē bīstamo atkritumu 
drošu apglabāšanu, attiecībā uz minētajām iekārtām. Komisija lūgs arī skaidrojumu par šīs 
zonas gaisa kvalitātes novērtējuma atbilstību attiecībā uz ietekmi uz iedzīvotājiem, kas dzīvo 
attiecīgās iekārtas tuvumā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Pēc iepriekšējā paziņojuma par šo lūgumrakstu Komisija ir saņēmusi informāciju no 
Francijas iestādēm. 2010. gada 20. janvārī tika saņemta Francijas pastāvīgās pārstāvniecības
atbilde, kurā bija Vides ministrijas sniegtā informācija.

Arī no lūgumraksta iesniedzēja tika saņemta papildu informācija (datēta 2009. gada 
3. decembrī), kurā norādīts, ka situācija nav mainījusies un ka noplūdes rūpnīcas apkārtnē vēl 
aizvien apdraud ne vien iedzīvotāju veselību, bet arī augus (augļus, dārzeņus) un kukaiņus. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja minēto, gaisa temperatūrai pazeminoties zem nulles 
līmeņa, gaiss kļūst miglains un biezs.

Lai pilnībā noskaidrotu šos jautājumus, Komisija sniedz šādu informāciju.

PINK direktīva

Francijas iestādes apstiprināja, ka uz Adisseo ķīmisko rūpnīcu attiecas PINK direktīvas 
(I pielikuma 4.1. punkts) 1 un Direktīvas Seveso II 2darbības joma. 

Saskaņā ar PINK direktīvas noteikumiem šī iekārta ir uzskatāma par esošu iekārtu, kurai līdz 
2007. gada 30. oktobrim bija jādarbojas atbilstīgi šajā direktīvā noteiktajām prasībām. Šīs 
iekārtas darbības atļauja tika izsniegta 2004. gada 20. jūlijā, un nesen, 2009. gada 26. janvārī, 
tajā ir veiktas izmaiņas. 

Francijas iestādes atzina, ka pašreizējā atļauja otrreiz vēl nav pārskatīta un vajadzības 
gadījumā atjaunināta, lai nodrošinātu iekārtas darbības atbilstību PINK direktīvā noteiktajām 
prasībām, ietverot atļaujā prasību izmantot vislabākās pieejamās tehnoloģijas. Francijas 
iestādes norādīja, ka rūpnīcas īpašnieka sniegtās informācijas provizoriskais novērtējums 
liecina, ka rūpnīcas notekūdeņu attīrīšanas iekārtā vajadzētu uzlabot notekūdeņu bioloģiskās
noārdīšanās procesa kvalitāti. 

Adisseo iekārta pieder pie lielas iekārtu grupas, kuru darbības atļaujas vēl nav pārskatītas un 

                                               
1 OV L 24, 29.01.2008., 8. lpp.
2 OV L 345, 31.12.2003., 97.-105. lpp.
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vajadzības gadījumā atjaunotas, lai nodrošinātu atbilstību PINK direktīvā noteiktajām 
prasībām. 

Lai paātrinātu atļauju pārskatīšanas procesu un nodrošinātu pilnīgu atbilstību PINK direktīvā 
noteiktajām prasībām, Komisija ir sākusi pienākumu neizpildes procedūru pret Franciju (un 
citām dalībvalstīm), 2009. gada beigās publicējot pirmo rakstisko brīdinājumu.

Avārijas sekas

Francijas iestādes apstiprināja, ka 2008. gada 23. decembrī (nevis 2009. gada 19. janvārī, kā 
minēja lūgumraksta iesniedzējs) rūpnīcā notika avārija. Šīs avārijas dēļ rūpnīcas attīrīšanas 
iekārtā ieplūda soda, kas nopietni ietekmēja iekārtas darbību, un tajā tika pārsniegtas dažas 
emisiju robežvērtības (jo īpaši ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) rādītāji). 

Pateicoties iekārtas operatora veiktajiem pasākumiem, līdz 2009. gada beigām tika atjaunoti
iekārtas ierastie darba apstākļi (ūdenī ievadīto emisiju kvalitātes ziņā).

Pārbaudes iestāde no iekārtas operatora par avāriju uzzināja 2009. gada 2. janvārī un 
nekavējoties pieprasīja veikt situācijas uzlabošanai nepieciešamos pasākumus. Pēc tam 
veiktas divas pārbaudes (18. februārī un 23. aprīlī), kurās tika veiktas vajadzīgās analīzes, un 
to rezultāti 2009. gada 29. jūlijā tika paziņoti pārbaudes iestādei.

Pēc šīs avārijas veiktā monitoringa rezultāti liecina, ka slāpekļa un ĶSP koncentrācijas
līmenis ir samazinājies.

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka Francijas iestādes, veicot 
pasākumus pēc tam, kad iekārtas operators bija paziņojis par avāriju, būtu pārkāpušas PINK 
direktīvā noteiktās prasības. 

TIESĪBU AKTI ŪDENS RESURSU JOMĀ
Saskaņā ar Francijas iestāžu sniegto informāciju Adisseo rūpnīcai ir atļauja novadīt 
notekūdeņus Oeil upes pietekā Banne. Atbilstīgi Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK (ŪPD)1

noteikumiem par saņemošo ūdenstilpes apgabalu uzskatāma Oeil upe ar pietekām, sākot no 
Commentry līdz Aumance un Cosne upju satekai. 

Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvā izvirzītajiem vides mērķiem visām dalībvalstīm līdz 
2015. gadam obligāti jāpanāk labs virszemes un gruntsūdeņu ūdenstilpņu stāvoklis. Savā 
atbildē Francijas iestādes apgalvoja, ka ūdenstilpnes sliktais stāvoklis izskaidrojams ar 
suspendēto vielu augstu koncentrācijas līmeni un paaugstinātu ĶSP, bioķīmiskā skābekļa 
patēriņa (BSP5), slāpekļa, sulfātu un cinka koncentrāciju. Turklāt tās ir pārliecinātas, ka 
ūdenstilpnes stāvokli noteikti ir pasliktinājis Adisseo rūpnīcas radītais piesārņojums. 

ŪPD cita starpā ir noteikts, ka dalībvalstīm obligāti jānodrošina ķīmiskā piesārņojuma 
novēršanas pasākumi. Šajā sakarā, lai nodrošinātu pareizu uzraudzību, Francijas iestādes ir 
paredzējušas izveidot kompleksu uzraudzības sistēmu (vienlaikus kontrolējot kā notekūdeņu, 
tā arī virszemes ūdeņu stāvokli). 
                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
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Francijas iestādes norādīja, ka ūdenstilpnes ūdens kvalitāti ievērojami varētu uzlabot, 
pārskatot notekūdeņu attīrīšanas noteikumus. Adisseo rūpnīcas darbības atļaujā paredzēta
obligāta prasība regulāri uzraudzīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ūdeņu novadīšanas punktus. 
Katru dienu obligāti ir jāveic arī attiecīgo, ūdenstilpnes slikto stāvokli izraisījušo, rādītāju 
mērījumi. Papildus šiem pasākumiem, lai pārbaudītu iekārtas operatora veikto mērījumu 
pareizību, Vides ministrijas apstiprināta aģentūra ik pēc trim mēnešiem veic šo rādītāju 
analīzi. Adisseo rūpnīcai obligāti jānovēro arī notekūdeņu radītā ietekme upes lejtecē četros 
punktos aiz notekūdeņu novadīšanas vietas Banne upē. 

Francijas iestādes norādīja, ka prioritāro vielu noplūdes pašlaik tiek pārbaudītas un ka 
tuvākajā laikā tiks noteikts to daudzums, kas tiks iekļauts Adisseo darbības atļaujas 
noteikumos. Darbības atļaujā tiks paredzēti prioritāro vielu noplūdes ierobežošanas vai 
pakāpeniskas samazināšanas pasākumi. Ņemot vērā to, ka konkrētajā ūdenstilpnē labu 
stāvokli līdz 2015. gadam var nepanākt, tika izveidota uzraudzības darba programma, lai 
nodrošinātu izpildes pasākumu programmas efektīvu īstenošanu. Taču Francijas iestādes
paziņojušas, ka šī ūdenstilpne labā stāvoklī varētu būt tikai 2021. gadā. Tas nozīmē, ka 
attiecībā uz to ir piemērots ŪPD 4. panta 4. punktā paredzētais izņēmums. No Luāras upes 
apakšbaseina apsaimniekošanas plāna izriet, ka izņēmums izdarīts „dabisko apstākļu un 
ierobežoto tehnisko iespēju” dēļ. No šī paskaidrojuma Komisija nevar izdarīt konkrētus
secinājumus par šo izņēmumu būtību. 

Addisseo rūpnīca nav radījusi tiešas noplūdes gruntsūdeņos. Šie gruntsūdeņi netiek lietoti 
dzeramā ūdens ieguvei un nav uzskatāmi par svarīgiem dabas resursiem. 

Tiesību akti atkritumu apsaimniekošanas jomā

Pamatdirektīvā par atkritumiem 2006/12/EK1 noteikts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanu, neapdraudot cilvēka veselību un 
neradot kaitējumu videi, jo īpaši: a) neapdraudot ūdeņus, gaisu, augsni, augus un dzīvniekus; 
b) neradot traucējošus trokšņus un smakas; c) neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši 
aizsargājamām teritorijām.

Francijas iestādes norādīja, ka rūpnīcā saražo 60 000 tonnu atkritumu, divas trešdaļas no tām
ir notekūdeņu dūņas, ko izmanto par mēslojumu. Francijas iestādes apgalvo, ka atlikušā 
daudzuma lielāko daļu apstrādā un likvidē ārējie specializētie atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumi, kas izmanto vislabākās pieejamās tehnoloģijas atbilstīgi PINK direktīvā 
noteiktajām prasībām. Turklāt ārējie uzņēmumi, kas apsaimnieko Adisseo rūpnīcas radītos 
atkritumus, ievēro Direktīvā 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu2 un attiecīgi Atkritumu 
poligonu direktīvā 1999/31/EK3 noteiktās prasības.  

Vitamīnu ražošanas procesā radušies šķidrie atkritumi tiek sadedzināti Adisseo rūpnīcā. 
Atkritumu sadedzināšanas iekārta atbilst Atkritumu sadedzināšanas direktīvā noteiktajām 
prasībām. 

                                               
1 OV L 114, 27.04.2006., 9. lpp. 
2 OV L 182, 16.07.1999., 1. lpp.
3 OV L 182, 16.07.1999., 1.–19. lpp.
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Adisseo rūpnīcas radītie bīstamie atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstīgi Francijas likuma 
„Code de l'environnement” R.541.-42. pantā noteiktajām izsekojamības prasībām. Tādēļ 
obligāti tiek aizpildītas atkritumu sastāva pavadzīmes („bordereaux”). Pēdējo pārbaudi 
Francijas iestādes veica 2009. gada maijā, galvenokārt pārbaudot notekūdeņu dūņas. Analīzēs 
netika konstatēti nekādi notekūdeņu dūņu kvalitātes noteikumu pārkāpumi. 

Francijas iestādes secināja, ka kopumā atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstīgi 
piemērojamo tiesību aktu noteikumiem. 

Tiesību akti par gaisa kvalitāti

Par gaisa kvalitātes novērtējumu atbild vienīgi dalībvalstis. To veic atbilstīgi Gaisa kvalitātes 
direktīvā 2008/50/EK1 noteiktajām prasībām, un tam jānodrošina attiecīgajā teritorijā noteikto 
robežvērtību ievērošana.

Attiecībā uz novērtējumu stacionāro emisiju avotu tuvumā Direktīvā 2008/50/EK nav noteikts 
obligātais paraugu ņemšanas vietu skaits stacionārā emisiju avota tuvumā. V pielikumā ir 
noteikts, ka: „lai novērtētu piesārņojuma līmeni stacionāru emisiju avotu tuvumā, paraugu 
ņemšanas vietu skaitu stacionāriem mērījumiem nosaka, ņemot vērā emisiju blīvumu, gaisa 
piesārņojuma izkliedes iespējamos variantus un iespējamo iedarbību uz iedzīvotājiem”.

Francijas iestādes konstatējušas, ka gaisa kvalitāte Adisseo iekārtas tuvumā tika novērtēta, 
izmantojot vairākas vērtēšanas metodes (fiksētu monitoringa vietu, pārvietojamu laboratoriju 
izbraukumus un modelēšanu). Šā novērtējuma rezultāti liecina, ka iekārtas tuvumā visas 
robežvērtības ir atbilstīgas un ka izmērītie piesārņojuma līmeņi neuzrāda robežvērtību
pārsniegšanas risku.

2008. gadā FR07N00002 gaisa kvalitātes zonā tika apstiprināta atbilstība visām 
robežvērtībām, un no pieejamās informācijas nav iespējams konstatēt gaisa kvalitātes 
novērtējuma un ziņošanas procedūras pārkāpumus.

Secinājumi

Attiecībā uz PINK direktīvu Komisija neplāno veikt turpmākas darbības, jo Adisseo iekārta ir 
iekļauta jau minētajā horizontālajā pārkāpuma procedūrā. 

Attiecībā uz tiesību aktiem ūdens resursu jomā, pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija 
nevarēja konstatēt, vai ŪPD noteiktās prasības ir pārkāptas. Lai varētu veikt atbilstīgāku
novērtējumu, Komisija pieprasīs Francijai papildu informāciju, jo īpaši attiecībā uz 
piemērotajiem izņēmumiem.

Attiecībā uz tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā Francijas iestāžu sniegtā 
informācija nav pārliecinoša. Tāpēc Komisija ir nolēmusi pieprasīt papildu informāciju, kas 
ietvertu: i) atkritumu poligona tehniskos datus un apsaimniekošanas metodes (tostarp arī 
augsnes kvalitātes monitoringa rezultātus poligona tuvumā), kā arī informāciju par šā 

                                               
1 OV L 152, 11.6.2008., 1. lpp.



PE428.091v01-00 10/10 CM\814340LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

uzņēmuma atkritumu uzglabāšanas noliktavām; ii) papildu informāciju par notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu (kurai jābūt iekļautai „Bilan de fonctionnement” 5.2.6. daļā), kā arī 
informāciju par to pagaidu uzglabāšanu un lauksaimniecībā neizmantojamo notekūdeņu dūņu 
apglabāšanas vietām; iii) atkritumu plūsmas sastāvu, „fines de smartamine”, kā arī tās 
apsaimniekošanu (iekļaujot arī informāciju par šo atkritumu priekšapstrādi). 

Attiecībā uz ES tiesību aktiem gaisa kvalitātes jomā Komisija neplāno turpināt izmeklēšanu, 
jo nav konstatēti pašlaik spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumi.”


