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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1116/2009, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais H. L., par 
videi kaitīgu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Luzinas pilsētā Polijas ziemeļos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārta Luzinā, kas ir uzcelta 
tiešā dzīvojamā rajona tuvumā, ir pretrunā ar piemērojamiem vides noteikumiem. Viņš arī 
atzīmē, ka saistītās smakas un troksnis, ko rada iekārta, ne tikai pazemina vietējo iedzīvotāju 
dzīves līmeni, bet arī rada risku veselībai. Tā kā viņa vēršanās kompetentajās valsts varas 
iestādēs ir bijusi neveiksmīga, viņš aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā

Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 ir noteikti vides mērķi 
notekūdeņu attīrīšanas jomā, proti, ir prasība izvirzīt konkrētus attīrīšanas mērķus skaitliskā 
izteiksmē attiecībā uz katru attīrīšanas iekārtu. Taču tajā nav ieteiktas vai aizliegtas kādas 
tehnoloģijas. Dalībvalstu tiesības un pienākums ir izvēlēties piemērotas pieejamas 
tehnoloģijas. Ja tiek izmantoti ES fondu līdzekļi, piemēram, Kohēzijas politikas jomā, ir 
stingri jāievēro attiecīgie regulējošie principi un nosacījumi.
Attiecībā uz traucējošu troksni un smaku Komisija piebilst, ka Atkritumu pamatdirektīva —

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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Direktīva 2006/12/EK 1 attiecas uz notekūdeņiem, ja nav citu Savienības vai dalībvalstu 
tiesību aktu šajā jomā, un ka minētajā direktīvā ir prasība izvairīties no traucējošiem 
trokšņiem vai smakas atkritumu apstrādes procesā2.

Direktīva 2002/49/EK 3 ir piemērojamais Savienības tiesību akts attiecībā uz vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību. Šajā direktīvā paredzēts, ka dalībvalstu ziņā ir lēmuma 
pieņemšana par trokšņa robežvērtībām, kā arī par citiem pasākumiem trokšņa samazināšanai.
Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir jāizstrādā stratēģiskās trokšņu kartes un rīcības plāni, 
kuru mērķis ir pārvaldīt apkārtējo troksni stipra trokšņa pakļautās konkrētās vietās, piemēram, 
aglomerācijās ar vairāk nekā 250 000 iedzīvotājiem. Saskaņā ar saņemto ziņojumu no Polijas 
atbildīgajām iestādēm Luzinas pilsēta, kurā iedzīvotāju skaits ir aptuveni 7000, neietilpst 
minētās direktīvas darbības jomā.

Papildus iepriekš minētajai direktīvai attiecībā uz attīrīšanas iekārtu paplašināšanas projektu, 
kā minējis lūgumraksta iesniedzējs, ir piemērojama Direktīva 85/337/EEK 4, kurā izdarīti 
grozījumi (IVN direktīva). Saskaņā ar IVN direktīvu uz projektu varētu attiekties II pielikuma 
11. punkta c) apakšpunkts — notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (projekti, kuri nav iekļauti 
I pielikumā) saistībā ar II pielikuma 13. punktu: „Jebkādas izmaiņas vai papildinājumi 
projektos, kas uzskaitīti I vai II pielikumā, kas jau ir apstiprināti, paveikti vai ir veikšanas 
procesā un kam var būt būtiska nelabvēlīga ekoloģiska ietekme”.

Par II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalstīm, pārbaudot katru gadījumu atsevišķi vai 
saskaņā ar limitiem vai kritērijiem, ir jānosaka, vai attiecībā uz projektu ir jāveic ietekmes uz 
vidi novērtēšana, ņemot vērā direktīvas III pielikumā izklāstītos attiecīgos atlases kritērijus, 
tāpēc ka attiecīgajam projektam ir iespējami nelabvēlīga ietekme uz vidi. Ja dalībvalsts 
kompetentā iestāde nolemj, ka projektam, iespējams, ir ievērojama ietekme uz vidi, ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). Veicot IVN, jākonstatē gan tiešā, gan netiešā projekta 
ietekme, un projekta realizētāja vides informācijā, kuru tas sniedz kompetentajām iestādēm, 
jābūt iekļautiem attiecīgajiem datiem, kā noteikts IVN direktīvas 5. panta 3. punktā. Turklāt, 
veicot IVN procedūru, ir jānotiek apspriedēm ar sabiedrību un citām iestādēm, uz kurām tas 
varētu attiekties to īpašo pienākumu dēļ, ko tās veic vides jomā, un lēmumā par piekrišanu 
attīstības projektam jāņem vērā iepriekšminēto apspriežu rezultāti un informācija, ko projekta 
realizētājs sniedzis kompetentajām iestādēm un kas ir IVN procedūras daļa. Visbeidzot, 
lēmumam sniegt piekrišanu vai to liegt ir jābūt pieejamam sabiedrībai. 

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz dotāciju, kuru iekārtas paplašināšanai nelikumīgi 
piešķīris Pomožes (Pomerānijas) vojevodistes pašvaldības priekšsēdētājs. Lūgumrakstā trūkst 
detaļu attiecībā uz šo dotāciju, tāpēc nav zināms, vai tā patiesi ir saistīta ar ES finansējumu.

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9.–21. lpp.
2 Direktīva 2006/12/EK, OV L 114, 27.4.2006., 4. panta 1. punkts: “Dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un neizmantojot metodes 
vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi un, jo īpaši: . . b)  neradot traucējošus trokšņus un smakas; . . .”
3 OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
4 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN 
direktīva) (OV L 175, 5.7.1985, 40. lpp.), kurā izdarīti grozījumi ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 
5. lpp.) un Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp).
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Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisijai nav pamata pieņemt, 
ka Komunālo notekūdeņu, Vides trokšņu un IVN direktīvas nav piemērotas pareizi. Ja 
lūgumraksta iesniedzējs sniegtu izsmeļošāku informāciju, kas ļautu Komisijai izvērtēt šos 
jautājumus saistībā ar iepriekšminētajām direktīvām, Komisija šo lietu varētu pārskatīt.


