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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.5.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1708/2008, ko organizācijas „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland” vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā Brigitte Dahlbender un kam 
pievienoti aptuveni 97 paraksti, par to, ka Vācijas tiesību aktos nav ņemti vērā ES 
tiesību akti par gaisa kvalitāti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz neapmierinošo gaisa kvalitāti Karlsrūē, kur atbildīgās 
iestādes ir izsniegušas licenci ogļu spēkstacijas būvniecībai. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, 
ka gaisa kvalitāte Karlsrūē jau ir ļoti slikta un ka, izsniedzot licenci, pēc viņas domām, ir 
pārkāpta Padomes Direktīva 1999/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa 
dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka licence ir izsniegta, pamatojoties uz spēkā esošajiem 
Vācijas vides tiesību aktiem, un tādēļ aicina Eiropas Parlamentu pārbaudīt, vai iepriekš 
minēto direktīvu noteikumi ir atbilstīgi īstenoti Vācijas tiesību aktos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Direktīvā 1999/30/EK ir noteiktas apkārtējā gaisa kvalitātes robežvērtības pieciem 
piesārņotājiem. Šīs robežvērtības ir apstiprinātas Direktīvā 2008/50/EK, kas, sākot no 
2010. gada jūnija, aizstās Direktīvu 1999/30/EK. Dalībvalstīm, ievērojot Direktīvu 
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1999/30/EK, visā teritorijā jānodrošina atbilstība šīm robežvērtībām. Karlsrūē un tās apkārtnē 
vairākās vietās apkārtējā gaisa kvalitāti mēra kompetentās varas iestādes. Varas iestādes arī 
informē sabiedrību par apkārtējā gaisa kvalitāti ar provizorisku jaunāko informāciju, kā arī ar 
gada pārskatu ar apstiprinātiem datiem publicēšanu. Gada pārskati pēc tam tiek iesniegti 
Komisijai, kas novērtē to atbilstību standartiem, kas noteikti ES tiesību aktos. 

2007. gadā netika ziņots par makrodaļiņu (PM10), sēra dioksīda (SO2) vai svina, robežvērtību 
pārsniegšanu zonā DEZCXX0005A (Karlsrūes apkārtnē, kur ir ļoti liela iedzīvotāju un 
rūpniecības koncentrācija), kurā atrodas spēkstacija. 2007. gada novērtējums tomēr parādīja, 
ka tika pārsniegtas slāpekļa dioksīda (NO2) robežvērtības un pielaide. NO2 robežvērtības būs 
jāpiemēro tikai no 2010. gada 1. janvāra, bet, tā kā pirms šī datuma ir pārsniegta pielaide, 
nepieciešams veikt pasākumus, lai līdz sasniegšanas termiņam 2010. gadā nodrošinātu 
atbilstību. Komisija norāda, ka gaisa kvalitātes plāns attiecīgajai zonai tika pieņemts 
2006. gadā. 

Saskaņā ar Direktīvu 2008/50/EK dalībvalstīm ir iespēja ziņot par NO2 robežvērtību atlikšanu 
vēlākais līdz 2015. gadam, ja ir skaidrs, ka atbilstību nevar sasniegt, un ja ir izpildīti 
Direktīvas 2008/50/EK 22. pantā izklāstītie noteikumi. Dalībvalstīm cita starpā jāparāda, ka 
tās ir veikušas pasākumus, lai sasniegtu atbilstību līdz sākotnējam termiņam 2010. gadā. 

Saskaņā ar Direktīvu 1999/30/EK un tās pēcteci Direktīvu 2008/50/EK valsts varas iestāžu 
kompetencē ir nodrošināt, ka tiek veikti pasākumi, lai koncentrācijas līmeņus uzturētu zem 
robežvērtībām. Tāpēc tiek gaidīts, ka emisiju palielināšanās jaunu spēkstaciju celšanas un 
darbības dēļ, kas varētu apdraudēt atbilstību robežvērtībām, tiek pienācīgi kompensēta ar 
attiecīgu piesārņojuma mazināšanas darbību. Arī teritorijas attīstība ir dalībvalstu 
kompetencē, un ir jānorāda, ka gaisa kvalitātes tiesību akti neparedz spēkstaciju vai citu 
rūpniecības iekārtu licencēšanu. 

Padomes Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma vai „IVN direktīva”) nosaka, ka 
noteiktu iekārtu, piemēram, spēkstaciju, projektēšanai un celtniecībai ir jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējums. Veicot IVN, ir jāidentificē un jāizvērtē iespējamā projekta ietekme uz vidi, 
kā arī jāpiedāvā pasākumi, lai izvairītos no būtiskas kaitīgas ietekmes, samazinātu to un, ja 
iespējams, radītu tai pretlīdzekli. IVN procedūras laikā ir jāapspriežas ar sabiedrību un, 
pieņemot galīgo lēmumu par attīstības saskaņošanas piešķiršanu vai atteikšanu, jāņem vērā 
IVN un apspriešanās ar sabiedrību rezultāti. Pēc lūgumraksta šķiet, ka ietekmes novērtējums 
ir sagatavots un ka notikusi apspriešanās ar sabiedrību saskaņā ar Direktīvas 85/337/EK 
noteikumiem. Tāpēc saskaņā ar direktīvu šajā posmā nevar konstatēt pārkāpumu, ja vien 
lūgumraksta iesniedzēja nesniegs papildu informāciju.  

Uz lielas, jaunas sadedzināšanas iekārtas darbību ar nominālo siltumietilpību virs 50 MW 
attiecas arī Direktīva 2008/1/EK2 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK 
direktīva) un Direktīva 2001/80/EK3par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu 
emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām (LCP direktīva). Iekārtai ir nepieciešama 
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2OV L 24, 29.1.2008.
3 OV L 301, 27.1.2001.
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integrēta atļauja, kas izdota saskaņā ar PINK direktīvas noteikumiem, un tai jāatbilst emisijas 
ierobežojumiem, kas noteikti LCP direktīvā. 

PINK un LCP direktīva neparedz ierobežojumus, kas jānosaka attiecībā uz CO2 emisijām, jo 
spēkstacija pēc darbības uzsākšanas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK1 tiks iekļauta ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS). Saskaņā ar ES ETS tām ir jānovēro un jāziņo 
par savu CO2 emisiju, un jānodod emisiju kvotas, lai šīs emisijas segtu.  Ja spēkstacijai 
nepieciešamas lielākas kvotas nekā tā bez maksas saņēmusi saskaņā ar direktīvu, tai izsolēs 
vai oglekļa tirgū būs jāpērk kvotu pārsniegums.

Secinājumi 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nesaskata ES gaisa kvalitātes tiesību aktu 
pārkāpumu. Lai arī jaunā spēkstacija varētu radīt papildu piesārņojuma slodzi, kam varētu būt 
nelabvēlīga ietekme uz cilvēku veselību un vidi, valsts varas iestādēm ir jānovērtē iespējamā 
nelabvēlīgā ietekme un jāievieš atbilstoši mazināšanas pasākumi. 

Komisija turpinās uzraudzīt ES gaisa kvalitātes tiesību aktu īstenošanu šajā zonā. Tas īpaši 
attiecas uz paredzamo NO2 robežvērtību pārsniegšanu Karlsrūes aglomerācijā 2010. gadā. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt IVN direktīvas vai 
PINK/LCP direktīvu pārkāpumu. Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzēja Parlamentam sniegs 
papildu pierādījumus par pārkāpumu, Komisija varēs turpināt izmeklēšanu.”  

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā.

Komisija šogad jau iepriekš saņēmusi papildus informāciju attiecībā uz šo lūgumrakstu. 
Komisija pārbaudījusi šos dokumentus, bet tā arī nevarēja konstatēt nekādus ES vides tiesību 
aktu pārkāpumus.
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