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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

8.10.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1885/2008, ko Szentgotthard pašvaldības iestāžu vārdā iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgais Viniczay Tibor, par iebildumu attiecībā uz atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas izvietošanu Lafnitztal, Austrijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Szentgotthard mērs, pauž bažas par plānu izvietot tādu atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu Heiligenkreuz rūpnieciskajā kompleksā, Lafnitztal, Austrijā, kuras 
atkritumu sadedzināšanas jauda būs 325 000 tonnas atkritumu gadā. Viņš norāda, ka attiecīgā 
iekārta, kura tiks izvietota netālu no trīs savvaļas dabas parkiem (Austrijā, Ungārijā un 
Slovēnijā), atstās nopietnas sekas uz tūrisma nozari un ietekmēs Natura 2000 teritorijas, kā arī 
novedīs pie kravas transporta plūsmas pieauguma, kurš uz iekārtu vedīs atkritumus no 
dažādām teritorijām un, ka iekārtas emisijai būs negatīva ietekme uz vietējo iedzīvotāju 
veselību. Tādēļ viņš mudina Austrijas valdību pārskatīt projektēto atkritumu dedzinātavu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

„Lūgumraksta iesniedzēji būtībā iebilst pret atkritumu apglabāšanas (atkritumu 
sadedzināšanas) iekārtas izveidi Heiligenkreuz kompleksā, pamatojoties uz to, ka tiek pārkāpti 
EK tiesību akti, it sevišķi Dzīvotņu direktīva, IVN (ietekmes uz vidi novērtējums) direktīva, 
Atkritumu sadedzināšanas direktīva un IPNK direktīva. Šajā reģionā dzīvojošie ungāri, 
austrieši un slovēņi pēdējos gados protestē pret šīs atkritumu sadedzināšanas iekārtas izveidi, 
uzskatot to par apdraudējumu dzīves kvalitātei, veselībai un dabiskajai videi, kā arī nākotnes 
attīstības perspektīvām (tūrisms) saistībā ar dabisko vidi un karstajiem avotiem.
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Plānotā un apstiprinātā atkritumu pārstrādes elektrostacija tiks būvēta 1997. gadā izveidotā 
pārrobežu rūpnieciskā kompleksa Heiligenkreuz/Szentgotthárd Austrijas pusē. Lūgumraksta 
iesniedzēji apgalvo, ka minētās iekārtas darbība var ietekmēt arī trīs dalībvalstu aizsargājamās 
teritorijas, kas atrodas Austrijā (Raab Dabas parks), Ungārijā (Őrség Dabas parks) un 
Slovēnijā (Goricko Aizsargājamā dabas teritorija), kā arī Natura 2000 teritorijas gan Austrijā, 
gan arī Ungārijā.

Turklāt lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par plānoto atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
jaudu (325 000 tonnu gadā, salīdzinot ar 35 000 tonnām atkritumu gadā, ko sadedzina 
Burgenland provincē), ko viņi uzskata par pārāk lielu un kas var veicināt „atkritumu tūrismu” 
un radīt papildu transporta ietekmi. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka pienācīgi 
netika ņemts vērā ietekmes, it sevišķi dūmu daudzuma ietekmes, kumulatīvais efekts, kā arī 
netika uzklausīts vietējā referendumā Szentgotthard paustais sabiedrības viedoklis.

Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēju iebildumiem, kas balstīti uz iepriekš 
minētajiem normatīvajiem aktiem, ir sniegti turpmāk tekstā.

IVN direktīva1
a) Apspriešanās
Pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju, var secināt, ka pārrobežu apspriešanās tika 
veikta saskaņā ar IVN direktīvas 7. pantu un Espo konvencijas2 5. pantu, nodrošinot iespēju 
atbildīgajām valsts iestādēm un arī pārrobežu reģionu iedzīvotājiem Ungārijā un Slovēnijā 
paust savu viedokli. Taču kompetentajām iestādēm nav pienākums ņemt vērā visus saņemtos 
komentārus, bet gan izskatīt tos un informēt sabiedrību par būtiskākajiem iemesliem un 
apsvērumiem, uz kuriem ir balstīts to lēmums piešķirt projekta īstenošanas atļauju.

b) Kumulatīvā ietekme

Attiecībā uz projektu, kuru pakļauj ietekmes uz vidi novērtējumam, IVN direktīva nosaka, ka 
iespējamās būtiskās projekta ietekmes novērtējuma, ko veic saskaņā ar minētās direktīvas 
5. pantu, aprakstā ir jāsniedz informācija arī par kumulatīvo ietekmi (IV pielikums, zemsvītras 
piezīme).

Pamatojoties uz projekta īstenošanas laikā veiktajiem pētījumiem par tā ietekmi uz vidi, 
novērtējuma procesā tika ņemta vērā arī kumulatīvā ietekme. Šķiet, ka atšķiras speciālistu 
viedokļi par metodiskajām pieejām un secinājumiem, ko var izdarīt, pamatojoties uz 
iegūtajiem datiem.

Dzīvotņu direktīva3

Tā kā projekts skar Natura 2000 teritorijas, ir jāatzīmē, ka, iespējams, ir jāpiemēro 1992. gada 

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 Espo Konvencija „Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” (Espo, 
1991. gads), „Espo (IVN) Konvencija”
3 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.
Šīs direktīvas 6. panta 3. punkts nosaka, ka visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar 
Natura 2000 teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas varētu būtiski ietekmēt 
minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus.
Valstu kompetento iestāžu pienākums ir nodrošināt attiecīgu noteikumu ievērošanu.

Atkritumu sadedzināšanas direktīva1

Visām atkritumu sadedzināšanas un atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtām jāatbilst 
Direktīvai 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu. Prasības cita starpā nosaka, ka iekārtai ir 
jābūt darbības atļaujai, kurā noteikti iekārtas ekspluatācijas noteikumi un emisiju robežvērtības, 
kā arī nosaka kontroles, uzraudzības un pārskatu sniegšanas prasības. Šis Kopienas vides tiesību 
akts atkritumu sadedzināšanu padara par vienu no stingrāk regulētākajām un kontrolētākajām 
ražošanas nozarēm. Tā īstenošana un izpilde, ieskaitot piemērotas iekārtu vides inspekcijas, ir 
dalībvalstu kompetencē.

IPNK direktīva2

Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk tekstā —
IPNK direktīva, Direktīvas 96/61/EK kodificētā versija) I pielikumā uzskaitīti rūpniecisko 
darbību veidi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā. Tā ietver sadzīves atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas (mājturības atkritumi un līdzīgi komerciāli, rūpnieciski un iestāžu 
atkritumi), kuru jauda pārsniedz 3 tonnas atkritumu stundā. Pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju, iekārta ietilpst IPNK direktīvas darbības jomā.

IPNK 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 tas nav izdarāms, 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 IPNK direktīvu.

Komisija ir pieņēmusi virkni LPM atsauces dokumentu (BREF), kas attiecas uz darbībām, 
kuras ietilpst PINK direktīvas darbības jomā, kas jāņem vērā kompetentajām varas iestādēm, 
nosakot uz LPM pamatotas emisijas robežvērtības, tām ekvivalentus parametrus vai tehniskus 
pasākumus. BREF par atkritumu sadedzināšanu pieņēma 2006. gadā, un tas ir jāņem vērā, 
izsniedzot atļauju attiecībā uz šajā lūgumrakstā minēto iekārtu.

Gaisa kvalitātes direktīvas3

Gaisa kvalitātes direktīvās nav iekļauti īpaši noteikumi attiecībā uz atsevišķu iekārtu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīva 2000/76/EK par 
atkritumu sadedzināšanu, OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
3 Pamatdirektīva 96/62/EK, OV L 296, 21.11.1996., Direktīva 1999/30/EK, OV L 163, 
29.6.1999., Direktīva 2008/50/EK, OV L 152, 11.6.2008.
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projektēšanu vai ekspluatāciju. Kompetento iestāžu pienākums ir nodrošināt atbilstību gaisa 
kvalitātes robežvērtībām, piemēram, PM10 dienas un gada robežvērtībām. Gaisa kvalitātes 
zona AT01 ietver lūgumrakstā minēto teritoriju, un tajā ir pārsniegta PM10 robežvērtība.
Taču, pamatojoties uz detalizētāku telpisko informāciju, ko paziņojumā saskaņā ar 
Direktīvas 2008/50/EK 22. pantu sniedza Austrijas iestādes, var secināt, ka robežvērtības 
pārsniegums ir vērojams tikai zonas ziemeļu daļā, kas neietver lūgumrakstā minēto teritoriju.
Attiecīgi gaisa kvalitātes plāns neietver lūgumrakstā minēto teritoriju, un nav pieejama 
papildu informācija par zonā plānotā infrastruktūras projekta paredzamo PM10 ietekmi.

Ņemot vērā valdošo vēju virzienus, var secināt, ka liela daļa šīs iekārtas radītā piesārņojuma 
nonāks Ungārijā, kura jau tagad cenšas novērst PM10 robežvērtību pārsniegumus valdošo 
vēju virzienu zonās. Taču saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējumu piesārņojuma 
koncentrācijas līmeņa pieaugums ir minimāls, un tas ir vērojams galvenokārt iekārtas tuvumā 
Austrijas pusē.

Direktīvas 96/62/EK 8. pants un Direktīvas 2008/50/EK 25. pants nosaka, ka dalībvalstis 
sadarbojas un vajadzības gadījumā rīkojas kopīgi, lai novērstu pārsniegumus, ja tos izraisa 
būtisks piesārņojums, kas rodas citā dalībvalstī. Nav noteikts šāds pienākums sadarboties 
saistībā ar emisijām, kas var rasties nākotnē.

Atļauju izsniegšanas process/pārsūdzība

2009. gada 5. februārī Burgenlandes iestāde izdeva atļauju atkritumu pārstādes elektrostacijas 
celtniecībai. 485 pilsoņi pārsūdzēja Burgenlandes provinces valdības lēmumu. No 2009. gada 
17. aprīļa lietu izskata neatkarīgs Vides jautājumu senāts, kas izveidots Federālās vides 
ministrijas pakļautībā.

Parlamenta jautājums

Par šajā lūgumrakstā minēto lietu Parlaments 2008. gada novembrī jau ir uzdevis Komisijai 
jautājumu (P-5609/2008). Tajā laikā Komisija sniedza atbildi, ka, ņemot vērā pieejamos 
datus, tā nav informēta par Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem saistībā ar attiecīgās iekārtas 
plānoto darbību. Komisijas komentāri par šo jautājumu kopumā paliek spēkā, jo lūgumrakstā 
nav sniegta jauna informācija par iespējamiem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem.

Secinājumi

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt jebkādus Kopienas vides 
tiesību aktu pārkāpumus. Ja lūgumraksta iesniedzēji sniegtu jaunu un pilnīgāku informāciju 
un būtiskus pierādījumus par iespējamu neatbilstību ES tiesību aktiem, kas ļautu Komisijai 
izvērtēt juridiskos aspektus saistībā ar iepriekš minētajām ES direktīvām, Komisija apsvērtu 
iespēju turpināt šīs lietas izmeklēšanu.”

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

„Austrijas Vides jautājumu senāts savā 2010. gada 11. jūnija lēmumā būtībā apstiprināja 
Burgenlandes reģionālo iestāžu 2009. gada februārī izdoto attīstības atļauju. Tomēr, ņemot 
vērā teritorijas apmeklējuma un ekspertu papildu pētījumu rezultātus, jo īpaši tādās jomās kā 
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termiskās apstrādes procesi un smaku izdalīšanās, hidroģeoloģija, dabas aizsardzība/bioloģija, 
lauksaimniecība un atpūta, klimats un gaisa piesārņojums, Senāts izvirzīja vairākus jaunus 
noteikumus un papildināja jau esošos noteikumus. Arī ieinteresētajām pusēm tika dota iespēja 
paust savu nostāju.

Pienācīgi ņemot vērā sūdzību, iepriekšējo pārvērtēšanas procedūru rezultātus pēc apelācijas 
sūdzību iesniegšanas pirmajā instancē, kā arī konstatētos faktus, Senāts atzina, ka, piešķirot 
projekta attīstības atļauju, juridiskās prasības ir izpildītas, ja pilnībā tiek veikti projekta atļaujā 
paredzētie pasākumi, kā arī ievēroti jaunie papildu noteikumi un norādījumi, kas ieviesti pēc 
apelācijas sūdzības izskatīšanas Vides jautājumu senātā. 

Šis lēmums tika publiskots, un astoņas nedēļas (līdz 2010. gada 10. augustam) to varēja 
izskatīt gan pašvaldībā, gan arī Vides jautājumu senāta birojā. 

Pēc Szentgotthard pašvaldības 2009. gada jūnija paziņojuma UNECE/Orhūsas sekretariātam 
(ACCC/C/2009/39) Austrija 2010. gada martā sniedza atbildes uz sekretariāta jautājumiem. 
Orhūsas konvencijas Atbilstības komiteja savā sanāksmē 2010. gada jūnijā Ženēvā, ņemot 
vērā Austrijas paziņojumu, kā arī atklātā sanāksmē notikušās diskusijas, beidzot nolēma, ka 
„Ungārijas paziņojums bijis acīmredzami nepamatots, jo paziņotājs, kam saskaņā ar Austrijas 
tiesību aktiem piešķirts „kaimiņa” statuss, ir iesniedzis visus savus komentārus. Komiteja 
uzskata, ka paziņotājs nav pietiekami pamatojis ne to, ka viņam nav bijis iespējams piedalīties 
ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanas procedūras dažādajos posmos, ne arī to, cik lielā mērā 
viņa pamatotie iebildumi pret projektu šajā procedūrā nav ņemti vērā.” 
(Informācijas avots: Atbilstības komitejas 28. sanāksmes ziņojums/Ziņojums 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4): http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf).”


