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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1843/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Francis 
Pont, par nopietniem veselības apdraudējumiem, ko izraisa nepareiza notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas apsaimniekošana Francijas pilsētā Bēzjē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nepareizu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
apsaimniekošanu Francijas pilsētā Bēzjē, apgalvojot, ka iedzīvotāji pēdējo astoņu gadu laikā 
ir pakļauti nopietniem veselības apdraudējumiem. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, 
sūdzībām, kuras iesniegtas kompetentajām iestādēm, nav nekādu rezultātu. Lūgumraksta 
iesniedzējs skaidro, ka gaisu vairs nav iespējams elpot un iedzīvotājiem ziemas vidū ir jācīnās 
ar mušām. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu likt Komisijai izmeklēt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksts ietver vēstuli, kuru lūgumraksta iesniedzējs nosūtījis Sauvian vietējām varas 
iestādēm (Francijā) un kurā paustas bažas par paredzēto Sauvian pašvaldības kanalizācijas 
sistēmas pieslēgšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtai kaimiņos esošajā Bēzjē pašvaldībā, 
vienlaikus slēdzot pašreizējo Sauvian pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. 
Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka Bēzjē attīrīšanas iekārtas jauda ir nepietiekama, ka tā 
rada smakas, kravas automobiļu trokšņa piesārņojumu un ar mušām saistītas neērtības un ka 
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vēl vienas pašvaldības kanalizācijas sistēmas pieslēgšana šai iekārtai situāciju vēl vairāk 
pasliktinātu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

ES tiesību akti vides jomā, kas attiecas uz šo lūgumrakstu:

 Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1;
 Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu2; un
 Atkritumu pamatdirektīva3.

Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu: direktīva nosaka attīrīšanas robežvērtības 
notekūdeņiem no apdzīvotām teritorijām („aglomerācijām”), kas lielākas par noteiktu lielumu. 
Gan Bēzjē notekūdeņu attīrīšanas iekārta (paredzētā jauda: 130 000 cilvēka ekvivalentu4), gan 
Sauvian pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārta (paredzētā jauda: 3300 cilvēka 
ekvivalentu) ietilpst direktīvas piemērošanas jomā. Monitoringa dati liecina, ka:

- to aprīkojums atbilst direktīvas nosacījumiem un
- to darbības rādītāji (robežvērtības) atbilst direktīvas nosacījumiem.

Monitoringa dati ir brīvi pieejami informācijas sistēmā, ko nodrošina Francijas Ekoloģijas, 
enerģētikas, ilgtspējīgas attīstības un jūras lietu ministrija: 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/.

Komisija uzsver, ka dalībvalstīm ir tiesības un pienākums izlemt, vai kādai pašvaldībai 
nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atsevišķā attīrīšanas iekārtā vai arī attīrīšanas iekārtā, kas tai 
jāizmanto kopīgi ar kādu citu pašvaldību. 

Direktīva par ietekmes uz vidi novērtējumu:
atsevišķiem projektiem, kuri var būtiski ietekmēt vidi, ir jāveic ietekmes novērtējums, tostarp 
arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Visām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuru jauda ir 
lielāka par 150 000 cilvēka ekvivalentiem, obligāti ir jāveic ietekmes novērtējums (4. panta 
1. punkts un I pielikums), savukārt attiecībā uz mazākām iekārtām dalībvalstīm vai nu ar katra 
gadījuma pārbaudēm, vai arī pēc noteiktajām robežvērtībām vai kritērijiem ir jānosaka, vai 
ietekmes novērtējums ir nepieciešams. Šie nosacījumi ir jāievēro arī projektu izmaiņu vai 
paplašināšanas gadījumā. 

Atkritumu pamatdirektīva: atkritumu pamatdirektīvas nosacījumi attiecas uz notekūdeņiem, 
uz kuriem neattiecas citi Kopienas vai valstu tiesību akti. Direktīvas 4. panta 1. punkts 
                                               

1 Direktīva 91/271/EEK, OV L 135, 30.5.1991.
2 Direktīva 85/337/EEK, OV L 175, 5.7.1985.
3 Direktīva 2008/98/EK, OV L 312, 22.11.2008.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
4 Cilvēka ekvivalents = notekūdeņu piesārņojuma mērvienība; viens cilvēka ekvivalents ir 
pielīdzināms vidējam vienas personas vienas dienas laikā radītajam piesārņojuma apjomam.
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dalībvalstīm uzliek pienākumu veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai atkritumu, tostarp 
notekūdeņu, apstrādes laikā izvairītos no traucējošām smakām un trokšņiem. 

Pieejamā informācija nepārprotami liecina, ka Francijas valsts iestādes ir informētas par 
nepieciešamību paplašināt un uzlabot Bēzjē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, lai tā atbilstu 
nākotnes vajadzībām. Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée 2010. gada 
20. maijā pieņemtajā attiecīgajā lēmumā1 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jaudu nākotnē ir 
paredzēts palielināt līdz 200 000 cilvēka ekvivalentiem.

Secinājumi

Francijas atbildīgās valsts iestādes ir pieņēmušas lēmumu paplašināt Bēzjē notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu. Tādēļ valsts iestādes būs atbildīgas par attiecīgo ES tiesību aktu, t. i., 
Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu 
un Atkritumu pamatdirektīvas, nosacījumu ievērošanu.”

                                               
1 Avots: http://www.beziers-agglo.org/, 
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf.


