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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0074/2006, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Djamila 
Saidi Rebbadj, par Marseļas (Francija) vietējās pašvaldības projektu, kas 
paredz būvēt atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu Fosirmērā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai apturētu vietējās pašvaldības 
projektu, kas paredz būvēt atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu Fosirmērā. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka lēmumu pieņēma pēc tam, kad Marseļas iedzīvotāji noraidīja līdzīgu 
projektu. Viņa apgalvo, ka projekts var palielināt piesārņojuma līmeni Fosirmērā un visā 
Ronas upes grīvas teritorijā (kas ir aizsargāta ar Rāmsaras Konvenciju), kuru jau liela mērā 
skārusi situācija Berletānas (Berre-l’Étang) ūdenstilpnē. Viņa lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties, lai nodrošinātu, ka tiek veikts nopietns ietekmes uz vidi novērtējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 12. decembrī

Bušdironas departaments 2006. gada 30. janvārī pieņēma departamenta plānu par sadzīves un 
citu atkritumu likvidēšanu.
Vienlaikus ar šī plāna izstrādi pilsētu kopiena Marseļa–Provansas Metropole (Marseļas 
pilsēta) pieņēma lēmumu sākt tāda sadzīves atkritumu pārstrādes kompleksa projekta 
īstenošanu Marseļas aglomerācijai, kuru izmantos galvenokārt atkritumu dedzināšanai. Ar 
2006. gada 12. janvāra prefektūras lēmumu tika dota atļauja sākt šo projektu, un pašlaik 
notiek tā celtniecība. Projektu bija paredzēts pabeigt 2008. gada jūlijā.
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Lūgumraksts ir par sadzīves atkritumu pārstrādes rūpnīcas celtniecības projektu Marseļas 
aglomerācijai Fosirmērā. Minētais projekts būtu pretrunā iedzīvotāju izteiktajām vēlmēm, 
proti, ka atkritumu dedzināšana apdraudētu gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību.

Komisija 2005. gadā pēc savas iniciatīvas uzsāka tiesvedību, lai panāktu Lakro (La Crau) 
atkritumu uzglabāšanas centra (Antrsānas (Entressen) poligona) atbilstību ES tiesību aktiem 
par atkritumiem. Turklāt 2006. gadā tika reģistrēta sūdzība par sadzīves atkritumu pārstrādes 
kompleksa projektu Fosirmērā. Minētajā sūdzībā norādīts, ka šis atkritumu sadedzināšanas 
projekts neatbilst Bušdironas departamenta sadzīves atkritumu likvidēšanas plānam. Šī 
jautājuma izmeklēšana jau ir sākta.

Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko gaitu.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā

Komisija 2005. gadā pēc savas iniciatīvas uzsāka tiesvedību, lai panāktu Lakro (La Crau) 
atkritumu uzglabāšanas centra (Antrsānas (Entressen) poligona) atbilstību ES tiesību aktiem 
par atkritumiem. Turklāt 2006. gadā tika reģistrēta sūdzība par sadzīves atkritumu pārstrādes 
kompleksa projektu Fosirmērā. Minētajā sūdzībā norādīts, ka šis atkritumu sadedzināšanas 
projekts neatbilst Bušdironas departamenta sadzīves atkritumu likvidēšanas plānam.

Pēc Eiropas Parlamenta deputātu iniciatīvas 2007. gada 23. janvārī un 2007. gada 7. martā 
notika divas sanāksmes starp Komisiju, Marseļas aglomerācijas pārstāvjiem (par atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas projekta iniciatīvu), no vienas puses, un Fosirmēras pārstāvjiem (šā 
projekta pretinieki), no otras puses.

Vēstule, pieprasot sniegt sīkāku informāciju par atmosfēras piesārņojumu šajā zonā, tika 
nosūtīta 2007. gada 31. janvārī, un 2007. gada 26. martā no Francijas iestādēm tika saņemta 
atbilde. Šo atbildi pašlaik analizē, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja lietā minētos faktus.

Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko gaitu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī.

Francijas iestāžu sniegtajos ziņojumos atbilstoši Direktīvas 96/62/EK1 par apkārtējā gaisa 
kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību 11. pantam ir norādīts, ka Fosirmēras rūpnieciskajā 
zonā, kā arī divās citās zonās Francijas teritorijā ir pārsniegti sliekšņi, kas noteikti Padomes 
1999. gada 22. aprīļa Direktīvā 1999/30/EK2 par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, 
slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā. 

Tāpēc Komisija 2007. gada 27. jūnijā nosūtīja Francijai paziņojuma vēstuli atbilstoši EK 
līguma 226. pantā ieviestajai procedūrai par iepriekšminētajās direktīvās noteikto pienākumu 
neizpildīšanu. Francijas iestādēm divu mēnešu laikā ir jāsniedz atbilde uz šo paziņojuma 
vēstuli. Komisija līdz šim nav saņēmusi atbildi.

                                               
1 OV L 296, 21.11.1996., 55.–63. lpp.
2 OV L 163, 29.6.1999., 41.–60. lpp.
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Komisijai iesniegtā sūdzība tiks izskatīta, pamatojoties uz šo informāciju.

Komisija nekavējoties informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs lietas turpmāko gaitu.

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī (saistībā ar lūgumrakstiem 
74/2006 un 23/2007)

Lūgumrakstu mērķis ir apturēt projektu saistībā ar sadedzināšanas iekārtas celtniecību 
(turpmāk „projekts”, „sadedzināšanas iekārtas projekts” vai „sadedzināšanas iekārta”) vietā, 
ko sauc par Dienvidkabānu (Caban-Sud) un kura atrodas Fosirmēras komūnas rūpnieciskajā 
zonā (Bušdironas departamentā). Tā kā minētajos lūgumrakstos argumentācija ir līdzīga, 
rakstiskajā paziņojumā tie ir aplūkoti vienlaicīgi.

Minētā sadedzināšanas iekārta ir plaša profila apstrāde centrs, ko paredzēts izmantot, lai 
apstrādātu lielāko daļu no 600 000 tonnām sadzīves un līdzīgu atkritumu (kuri nav bīstami), 
ko ģenerē 18 komūnās pilsētu kopienā Marseļa–Provansas Metropole (CUMPM), kurā dzīvo 
gandrīz miljons iedzīvotāju1. Sadedzināšanas iekārtas, ko uzstādījusi un izmanto sabiedrība 
EVERE SAS (kā CUMPM valsts dienesta deleģēta iestāde), kopējā apstrādes jauda ir 
410 000 tonnu gadā. Sadedzināšanas iekārtas uzstādīšanas mērķis ir kompensēt Antrsānas 
(Entressen) atkritumu poligona slēgšanu 2010. gada 31. martā2. To minēto 18 komūnu 
sadzīves un līdzīgu atkritumu daļu, ko neapstrādā šajā atkrituma sadedzināšanas iekārtā, 
turpinās izgāzt Setēmlevalonas (Septèmes-les-Vallons), Kadno (Cadenaux) (Penmirabo 
(Pennes-Mirabeau) komūnas) un Mantoras (Mentaure) (Lasiotā komūnas) poligonos.     

Prefektūras ekspluatācijas atļaujas aizliegums3 paredz, ka 110 000 tonnas katru gadu tiks 
apstrādātas metanizācijas4 un kompostēšanas iekārtā5, kurā iegūst elektrību (13 GWh gadā), 
siltumu un kompostu. Atlikušās 300 000 tonnas tiks apstrādātas sadedzināšanas iekārtā ar 
enerģijas reģenerēšanu (iegūstot elektrību 240 GWh gadā)6. Bez metanizācijas, bioloģiskās 

                                               
1 Šīs komūnas ir: Alo (Allauch), Karnūanprovansa (Carnoux-en-Provence), Karīleruē (Carry-le-Rouet), Kasisa, 
Seiresta, ä atoneflemartiga (Chateauneuf-les-Martigues), Ansiēlaredonna (Ensuès-la-Redonne), ˇemenosa 
(Gémenos), Žiņaklanerte (Gignac la Nerthe), Lasiotā, Lerova, Mariņāna, Marseļa, Plandekika (Plan-de-Cuques), 
Rokforlabedula (Roquefort-la-Bedoule), Senviktorē, Sosēlēpēna (Sausset-les-Pins) un Setēmlevalona (Septèmes-
les-Vallons).
2 Jāņem vērā, ka Antrsānas atkritumu poligonu slēdza 2010. gada pavasarī tieši tādēļ, ka Eiropas Komisija bija 
uzsākusi pārkāpumu tiesvedību sakarā ar to tehnisko noteikumu neievērošanu, kas minēti Padomes 1999. gada 
26. aprīļa Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem. Pēc Francijas iestāžu uzsāktajiem pasākumiem 
saistībā ar poligona slēgšanu un poligona vietas savešanu kārtībā, Komisija šo tiesvedību ir izbeigusi.     
3 Provansas–Alpu–Azūra krasta reģiona un Bušdironas departamenta prefekta 2006. gada 12. janvāra rīkojums 
par atļaujas izsniegšanu sabiedrībai EVERE SAS, lai izmantotu sadzīves atkritumu plaša profila apstrādes iekārtu 
ar enerģijas reģenerēšanu Fosirmēras komūnas teritorijā.    
4 Metanizācija ir bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrāde par biogāzi un kompostu slēgtās telpās ar 
fermentācijas reakciju optimizāciju un kontroli. Biogāzi pēc tam var izmantot elektrības un/vai siltuma 
ražošanai.
5 Bioloģiskā reģenerācija ir organisko atkritumu (sadzīves atkritumu fermentējamās frakcijas, zaļo atkritumu) to 
barības elementu reģenerēšana, kurus izmanto augsnes kvalitātes uzlabošanai.
6 Enerģijas reģenerācija ir izlietoto atkritumu kā kurināmā sadedzināšana ar enerģijas rekuperāciju tvaika veidā, 
ko iegūst pie krāsns novietotos apkures katlos un pārvērš elektrībā. Ar iegūto enerģiju var barot apkures tīklus 
rūpniecībai vai komunālajai apkurei.
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reģenerēšanas un enerģijas reģenerēšanas projektā ir paredzēta arī uzņemšanas telpa (vieta, 
kur atkritumi tiek saņemti un kādu laiku uzglabāti) un šķirošanas vienība (atkritumu šķirošana 
uz vietas dažāda profila apstrādi veidiem, kā arī lai atbrīvotos no atkritumiem, kas nav 
sadzīves atkritumi, t. i., bīstamiem atkritumiem un šķidriem atkritumiem). Jāpiebilst, ka 90 %
atkritumu tiks atvesti, izmantojot dzelzceļu.             

Lūgumrakstu iesniedzēju argumenti  

Argumenti, ko lūgumrakstu iesniedzēji izsaka, iebilstot pret sadedzināšanas iekārtas projektu, 
ir šādi:

 Bušdironas departamenta plānā sadzīves un līdzīgo atkritumu likvidēšanai (turpmāk 
PDEDMA) nebija paredzēta sadedzināšanas iekārtas uzstādīšana.   

 Valsts kompetentās iestādes bija apstiprinājušas sadedzināšanas iekārtas projektu, kaut arī 
sabiedriskā kārtā aptaujātie iedzīvotāji bija pret to iebilduši, turklāt pirms prefektūras 
lēmuma pieņemšanas un publicēšanas, ar kuru tiek atļauta iekārtas celtniecība un 
ekspluatācija. Iedzīvotāji principā iebilda pret sadedzināšanas principu, atbalstot 
risinājumu, kura pamatā būtu 100 % metanizācija un bioloģiskā reģenerēšana.  

 Valsts kompetentās iestādes bija apstiprinājušas projektu bez „nopietna” veselības 
pētījuma. Turklāt, šāda izpēte bija jāveic, lai noteiktu, vai jaunas rūpnieciskas iekārtas 
uzstādīšana Fosirmēras rūpnieciskajā zonā nepalielina minētās zonas atmosfēras 
piesārņojumu un līdz ar to arī risku cilvēku veselībai.

 Sadedzināšanas iekārtas uzstādīšanu Fosirmēras rūpnieciskajā zonā vajadzētu aizliegt, 
pamatojoties uz faktu, ka šī zona un apkārtējie iedzīvotāji jau ir pakļauti ievērojama 
atmosfēras piesārņojuma iedarbībai.

Valsts līmenī uzsāktās tiesvedības, kurās apstiprināta sadedzināšanas iekārtas celtniecības un 
ekspluatācijas atļauju likumība

Iesākumā jāatgādina, ka saistībā ar projektu valsts līmenī Marseļas administratīvajā tiesā 
(pirmās instances tiesā), Marseļas administratīvajā apelācijas tiesā (apelācijas tiesā) un Valsts 
Padomē bija uzsāktas vairāk nekā 40 tiesvedības, ko bija uzsākuši protestētāji pret 
sadedzināšanas iekārtu, lai atceltu sabiedrībai EVERE SAS izsniegtās prefektūras atļaujas celt 
un ekspluatēt minēto sadedzināšanas iekārtu.

Šajā sakarībā jāprecizē, ka Francijā administratīvais tiesnesis ir tiesnesis, kura kompetences 
joma ir vispārējās tiesības un kura kompetence (un pienākums) ir interpretēt valsts tiesības 
Savienības tiesību kontekstā, lai piemērot pēdējās. Turklāt jāuzsver, ka Komisija neuzskata, 
ka tai būtu jāaizstāj valsts tiesnesis, kura pienākums ir garantēt Savienības tiesību aktu 
īstenošanu. Šajā kontekstā Komisija atzīmē, ka šo principiālo nostāju atbalsta Eiropas 
Parlaments un tā ir minēta Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par Lūgumrakstu 
komitejas darbību 2009. gadā (2009/2139(INI)), kuras K. punktā ir teikts:

„K. tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas Ombuda 2009. gada 
decembra lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU 
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pret Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši jāinformē par to, ka dalībvalstu tiesvedība ir 
daļa no Eiropas tiesību aktu īstenošanas dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu 
komiteja nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi dalībvalstu tiesvedībai, kā 
arī nevar pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu.”

Jebkurā gadījumā jāatzīmē, ka administratīvais tiesnesis ir konsekventi spriedis, ka minētajās 
prefektūras atļaujās nav kļūdu ne pēc formas, ne pēc būtības. Savukārt augstākā 
administratīvā jurisdikcija ir spriedusi, ka kompetentās iestādes nav pieļāvušas šajā jomā 
nekādus valsts tiesību aktu pārkāpumus, tostarp attiecībā uz valsts pasākumiem ES direktīvu 
transponēšanai (piemēram, attiecībā uz provizoriska pilnīga ietekmes uz vidi novērtējuma 
izstrādi, pilnīgas un korektas informācijas un sabiedriskas apspriešanas procedūras 
īstenošanu), saistībā ar sabiedrībai EVERE SAS izsniegtajām atļaujām celt un ekspluatēt 
sadedzināšanas iekārtu.          

Nekonstatētie Savienības vides tiesību pārkāpumi

Lai gan Francijas administratīvais tiesnesis bija nolēmis, ka sabiedrībai EVERE SAS
izsniegtās celtniecības un ekspluatācijas atļaujas atbilst tiesību aktiem, Eiropas Komisija 
(turpmāk „Komisija”) no tehniskā un juridiskā viedokļa izskatīja visu informāciju un 
dokumentus, ko iesnieguši lūgumrakstu iesniedzēji un Francijas iestādes. Turklāt Komisija 
secināja, ka sadedzināšanas iekārtas projekts, par kuru iesniegts Lūgumraksts Nr. 74/2006 un 
23/2007, nekādā veidā nav pretrunā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp vides tiesību aktiem.

Lūgumrakstu iesniedzēju argumenti saistībā ar sadedzināšanas iekārtas neiekļaušanu 
PDEDMA

Jāatgādina, ka atļauju ekspluatēt sadedzināšanas iekārtu prefekts izsniedza 2006. gada 
12. janvārī. Runa ir par projekta oficiālo administratīvo apstiprināšanas aktu. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka šī atļauja ir pretrunā Savienības tiesību aktiem tādēļ, ka to piešķīra, 
kaut arī PDEDMA šādu iekārtu neparedzēja.

Faktiski kompetentās iestādes 1999. gada 26. jūlijā pieņēma pirmo PDEDMA, kurā bija 
iekļauts jautājums par turpmāko atkritumu likvidēšanas iekārtu izveidi. Turklāt Marseļas 
administratīvā tiesa 2003. gada 24. jūnijā šo plānu atcēla, jo plānā nebija minētas iekārtas, kas 
jāizveido, bet tieši pretēji — tikai pārāk vispārēji norādījumi un ierosinājumi. Pēc tam tika 
izstrādāts nākamais PDEDMA, ko pieņēma 2006. gada 30. janvārī. Marseļas administratīvā 
tiesa 2007. gada 2. oktobrī šo otro PDEDMA tomēr atcēla tādēļ, ka tajā nebija minēts 
sadedzināšanas iekārtas projekts, kuru tomēr apstiprināja apmēram divas nedēļas (2006. gada 
12. janvārī) pēc jaunā PDEDMA pieņemšanas. Kompetentās iestāde joprojām cenšas izstrādāt 
trešo PDEDMA.        

Ņemot vērā iepriekšteikto, tātad izriet, ka atļauja ekspluatēt sadedzināšanas iekārtu ir 
izsniegta bez jebkāda PDEDMA. Komisija uzskata, ka līdzīga situācija nenozīmē Savienības 
tiesību aktu pārkāpšanu, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk „Tiesas”) judikatūru.
Komisija atsaucas uz spriedumiem lietā C–52/07 un C–217/02 (apvienotajās lietās), kurā 
tiesnesis paziņoja, ka atļauju ekspluatēt atkritumu likvidēšanas centru var izsniegt, ja nav 
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atkritumu apsaimniekošanas plāna1. Citiem vārdiem, lai nodrošinātu Direktīvas 75/442/EEK 
par atkritumiem2 mērķu sasniegšanu (atkritumu apglabāšana vai reģenerēšana, neapdraudot 
cilvēku veselību vai vidi, ko īsteno ar integrētu un atbilstošu likvidēšanas iekārtu tīklu), šī 
direktīva nedrīkstētu aizliegt kompetentajām iestādēm atļaut ekspluatēt atkritumu likvidēšanas 
iekārtu, ja nav atkritumu apsaimniekošanas plāna. Šajā nolūkā jāatzīmē, kā uzsvērts iepriekš, 
ka sadedzināšanas iekārtas projekts tika izstrādāts kā risinājums, lai aizstātu Antrsānas 
poligonu, kuru vajadzēja slēgt, un lai attiecīgi garantētu CUMPM radīto atkritumu attiecīgu 
apstrādi atbilstoši Savienības tiesību aktu prasībām.
Attiecībā uz faktu, ka otrajā PDEDMA nav atsauces uz Fosirmēras sadedzināšanas iekārtas 
projektu, jāatgādina, ka tas ir tādēļ, ka uz šo plānu, ka norādīts iepriekš, attiecas Marseļas 
administratīvās tiesas spriedums, kura mērķis ir minētā plāna atcelšana. Komisija turklāt 
piebilst, ka šīs neiekļaušanas mērķis nav no Savienības tiesību akta viedokļa apstrīdēt prefekta 
izsniegto atļauju sadedzināšanas iekārtas ekspluatācijai. Runa nav par problēmu saistībā ar šīs 
atļaujas likumību, bet gan par problēmu saistībā ar atkritumu likvidēšanas plāna saturu 
(„esošās" iekārtas, t. i., iekārtas, kuras ekspluatācija jau ir bijusi apstiprināta, neminēšana), 
kuru pieņēma pēc minētās atļaujas.

Komisija galu galā secina, ka saistībā ar sadedzināšanas iekārtas projektu, par kuru iesniegti 
lūgumraksti 74/2006 un 23/2007, nav pārkāpti Savienības tiesību akti atkritumu jomā.

Lūgumrakstu iesniedzēju argumenti saistībā ar iedzīvotāju iebildumiem pret sadedzināšanas 
iekārtas projektu

Jāatgādina, ka neviens šajā gadījumā piemērojamais tiesību akts neuzliek kompetentajām 
iestādēm par pienākumu ņemt pilnībā vērā sabiedrisko domu. Citiem vārdiem, minētajām 
iestādēm nebija pienākuma šajā gadījumā atteikt sadedzināšanas iekārtas ekspluatācijas 
atļauju tikai tādēļ, ka aptaujātie iedzīvotāji iebilda pret projektu. Te var atsaukties uz šajā 
gadījumā piemērojamo Direktīvu 85/337/EEK par ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk 
„IVN” direktīva)3 un Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
(turpmāk „PINK” direktīva)4. Šajās direktīvās ir gan noteikts, ka sabiedrībai ir tiesības 
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un tiesības uz piekļuvi attiecīgajai informācijai, bet 
ir arī precizēts, ka kompetentajām iestādēm tikai „jāņem vērā” apspriešanas rezultāti. Tātad, 
lai gan minēto iestāžu pienākums ir garantēt līdzdalības tiesību ievērošanu, sabiedrības 
paustais viedoklis tām nav saistošs. Šā iemesla dēļ Direktīvā 85/337/EEK un Direktīvā 
96/61/EK ir paredzēta sabiedrības piekļuve tiesvedībai, lai tai būtu iespēja apstrīdēt lēmumu 
par atļaujas izsniegšanu (piemēram, motivējot, ka projekts ticis apstiprināts bez iepriekšējas 
sabiedriskas apspriešanas).

                                               
1 Tiesas 2004. gada aprīļa spriedums, apvienotās lietas C–53/02 un C–217/02, Brenlešato (Braine-le-Château) 
komūna (C–53/02) un Michel Tillieut un citi (C–217/02) pret Valonijas reģionu, OV C 109, 4.5.2002., 28. lpp., 
OV C 191, 10.8.2002., 20. lpp.
2 Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīva 75/442/EEK par atkritumiem. Šī direktīva vēlāk tika atcelta un 
aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem.
3 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (ar grozījumiem).
4 Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, ko 
atceļ un aizstāj ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli.
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Līdz ar to kompetentajām iestādēm ne tikai nebija pienākuma noraidīt projektu tādēļ, ka 
sabiedrība pret to iebilst, bet tām nepavisam nebija saistoša iedzīvotāju vēlme atbalstīt 
metanizāciju sadedzināšanas vietā.        

Šajā kontekstā jāuzsver, ka kompetentās iestādes sadedzināšanas iekārtas apstiprināšanas 
procedūras laikā bija organizējušas sabiedrisku apspriešanu, kas pilnībā atbilda prasībām 
Savienības tiesību aktos (savlaicīga apspriešanās pirms prefekta atļaujas izsniegšanas, visas 
attiecīgās informācijas paziņošana sabiedrībai u. tml.). Sabiedriskā apspriešana tiešām notika 
Fosirmēras komūnu Porsenluidironas (Port-Saint-Louis-du-Rhône) un Senmartendekro 
(Saint-Martin-de-Crau) teritorijā no 2005. gada 19. septembra līdz 2005. gada 3. novembrim, 
lai visiem iedzīvotājiem būtu iespēja brīvi izteikt savu viedokli (kā to apliecina atklāto 
sanāksmju laikā uzdotie 800 jautājumi). Turklāt starp 2004. un 2008. gadu CUMPM
organizēja apmēram 60 atklātu sanāksmju ar apspriešanu. Jāuzsver arī, ka Klasificēto iekārtu 
inspekcija (Inspection des Installations Classées) savā 2005. gada 10. decembra ziņojumā 
min, ka sabiedriskā apspriešana ir noritējusi „normālos un likumīgos apstākļos”.

Komisija galu galā secina, ka saistībā ar sadedzināšanas iekārtas projektu, par kuru iesniegti 
lūgumraksti 74/2006 un 23/2007, nav pārkāpti Savienības tiesību akti attiecībā uz informāciju 
un sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanas procesos par pasākumiem, kuri varētu ietekmēt 
vidi.  

Lūgumrakstu iesniedzēju argumenti saistībā ar neveiktu „nopietnu” veselības pētījumu, t. i., 
pētījumu, kurā būtu ņemts vērā risks, ko Fosirmēras rūpnieciskās zonas radītajam veselības 
riskam papildus rada sadedzināšanas iekārta

Pretēji tam, ko apgalvo lūgumraksta iesniedzēji, veselības pētījums i) par veselības risku 
Fosirmēras rūpnieciskajā zonā kopumā un ii) par risku, ko kopējam riskam papildus rada 
sadedzināšanas iekārta, tika veikta.

Attiecībā uz veselības risku, ko potenciāli rada tikai šis projekts, ir dota atsauce pētījumā par 
ietekmi uz veselību, kas iekļauts sadedzināšanas iekārtas projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumā (potenciālais veselības risks, ko rada emisijas ūdenī un atmosfērā)1. Šajā 
veselības pētījumā kā atsauces punkts ir izvelēti Fosirmēras un Porsenluidironas iedzīvotāji, 
kā arī blakusuzņēmumu darbinieki, un ir ņemti vērā iedarbības faktori, kas uzskatāmi par 
tādiem, kas, izejot no vietējo iedzīvotāju dzīvesveida, palielina uz viņiem iedarbību. Minētajā 
pētījumā ir secināts, ka uz sadedzināšanas iekārtu nevar attiecināt būtisku veselības risku 
iedzīvotāju veselībai, ieelpojot vai uzņemot perorāli, un ka šī iekārta nerada būtiskas 
pašreizējās situācijas izmaiņas attiecībā uz veselības risku. Šajā sakarībā jāatgādina, ka 
sadedzināšanas iekārta ir precīzi izstrādāta, pamatojoties uz labākajām pieejamām 
tehnoloģijām, un tehniskajos noteikumos, ko piemēro iekārtai, ir ievērotas visas normas, kas 
noteiktas Savienības tiesību aktos attiecībā uz atmosfēriskām emisijām.

Kas attiecas uz veselības riska izvērtēšanu saistībā ar Fosirmēras rūpniecisko zonu kopumā, 
jāmin nesenais pētījums „Veselības riska novērtējums Fosirmēras rūpnieciskajā zonā 
Bušdironā”, ko BURGEAP veica Provansas–Alpu–Azūra krasta reģiona Rūpniecības, 

                                               
1 Ekspluatācijas atļaujas pieprasījuma dokumentācija sadzīves atkritumu plaša profila apstrādes iekārtai ar 
enerģijas reģenerēšanu — Pielikums „Veselības riska pētījums” Ietekmes uz vidi novērtējuma II sējumam.



PE382.492 8/9 CM\829570LV.doc

LV            Ārējais tulkojums

pētniecības un vides reģionālās direkcijas vārdā1. Šajā pētījumā, kurā ņemts vērā 
sadedzināšanas iekārtas projekts, secināts arī, ka piekrastes iedzīvotājiem nav būtiska 
veselības riska, tostarp riska saslimt ar ļaundabīgiem audzējiem, kā arī uzsvērts, ka vietējos un 
reģionālos datos attiecībā uz Fosirmēras rūpniecisko zonu nav atrodamas novirzes saistībā ar 
vispārējo mirstību.

Tātad, kompetentās iestādes ne tikai ir likušas veikt veselības pētījumus2 par potenciālo 
veselības risku saistībā ar sadedzināšanas iekārtu un Fosirmēras rūpniecisko zonu kopumā, 
bet šajos pētījumos ir arī secināts, ka būtiska riska nav3.

Lūgumrakstu iesniedzēju argumenti, kuru dēļ sadedzināšanas iekārtas projektu vajadzētu 
aizliegt tādēļ, ka tas atrodas zonā, kuru jau ietekmē atmosfēras piesārņojums

Pirmkārt jāatzīmē, ka emisijas, ko sadedzināšanas iekārta radītu papildus Fosirmēras 
rūpnieciskās zonas atmosfēriskajām emisijām, ir nelielas, kā konstatēts sadedzināšanas 
iekārtas ietekmes uz vidi novērtējumā, t. i., 2,4 % sēra dioksīdam (SO2), 2,6 % slāpekļa 
oksīdiem (NOx), 1,6 % gaistošiem organiskiem savienojumiem (GOS) un 1,33 % dioksīniem 
un furāniem.    

Otrkārt jāatgādina, ka Savienības akti neliedz kompetentajām iestādēm tiesības atļaut 
rūpnieciskas iekārtas, piemēram, sadedzināšanas iekārtas, uzstādīšanu zonā, ko jau ietekmē 
atmosfēras piesārņojums, ja vien tās veic nepieciešamos pasākumus, lai garantētu Savienības 
tiesību aktos noteikto normu ievērošanu attiecībā uz pašu projektu un visas zonas mērogā.

Runājot par Fosirmēras zonas atmosfēras piesārņojumu, jāprecizē, ka Francijai šobrīd 
(2010. gada jūlijā) ir jānodrošina Direktīvā 2008/50/EK4 noteikto maksimālo koncentrāciju 
atmosfērā ievērošana attiecībā uz SO2, NOx, slāpekļa dioksīdu (NO2), PM10 daļiņām, svinu, 
oglekļa monoksīdu (CO) un benzolu.

Turklāt Francijas iestāžu sniegtajos datos par piesārņojošo vielu koncentrācijām atmosfērā 
redzams, ka 2007. un 2008. gadā ir ievērotas Savienības tiesību aktos noteiktās normas 
attiecībā uz NO2, benzolu5, CO un svinu, bet kopš 2008. gada — attiecībā uz SO2 un 
PM10 daļiņām.

Tāpat jāpiebilst, ka jau kopš 2007. gada tiek ievērotas maksimālās koncentrācijas atmosfērā, 

                                               
1 „Veselības riska novērtējums Fosirmēras rūpnieciskajā zonā Bušdironā”, BURGEAP, 06.05.2008., pieejams 
interneta vietnē: http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
2 Jāpiebilst, ka abus veselības pētīumus veica, pamatojoties uz vispārējo Francijas metodoloģiju, kas aprakstīta 
pamatnostādnēs, ko nesen publicēja Nacionālais Sanitārās uzraudzības institūts (Institut national de Veille 
Sanitaire) un Nacionālais Rūpnieciskās vides un riska institūts (Institut national de l'Environnement industriel et 
des Risques).
3 Sanitārajos pētījumos novērtētie veselības riska rādītāji ir būtiski zemāki nekā references robežvērtības, ko 
Pasaules Veselības organizācija noteikusi kā veselības riska faktoru.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu 
Eiropai.
5 Jāpiezīmē, ka benzols ir vienīgais gaistošais organiskais savienojums, kuram Savienības tiesību aktos šobrīd ir 
noteikta maksimālā koncentrācija.
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kas Direktīvā 2004/107/EK1 un Direktīvā 2008/105/EK noteiktas attiecībā uz citām 
piesārņojošām vielām, lai gan tās būs obligātas tikai kopš 2012. gada 31. decembra (attiecībā 
uz arsēnu, kadmiju, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem) vai kopš 
2015. gada 1. janvāra (attiecībā uz PM2,5 daļiņām).

Tātad, Savienības tiesību akti attiecībā uz gaisa kvalitāti ne tikai nekavē kompetentās iestādes 
atļaut celt un ekspluatēt sadedzināšanas iekārtu rūpnieciskajā zonā, bet arī piesārņojošo vielu 
koncentrācijas atmosfērā Fosirmēras rūpnieciskajā zonā, izrādās, ir bijušas atbilstošas 
prasībām minētajos Savienības tiesību aktos.

Tā kā Savienības tiesību aktos nav noteiktas maksimālās koncentrācijas atmosfērā attiecībā uz 
dioksīniem un furāniem, attiecībā uz paredzamajām sadedzināšanas iekārtas atmosfēriskajām 
emisijām jāprecizē, ka ekspluatētājam EVERE SAS noteiktās specifikācijas (kas minētas 
prefekta izsniegtajā 2006. gada 12. janvāra atļaujā) atbilst prasībām, kādas izriet no 
Savienības tiesību aktiem, tostarp prasībām Direktīvā 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu2.

Secinājumi

Komisija galu galā uzskata, ka saistībā ar sadedzināšanas iekārtas projektu, par kuru iesniegti 
lūgumraksti 74/2006 un 23/2007, nav pārkāpti Savienības tiesību akti par gaisa kvalitāti.

Turklāt, tā kā administratīvajā tiesvedībā ir apstiprinājies, ka atļauja celt un ekspluatēt 
sadedzināšanas iekārtu ir bijusi likumīga, lietas izskatīšanu nav nozīmes turpināt.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, 
dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā.  
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu.


