
CM\838927LV.doc PE439.224v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1266/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
H. H. Rogers, par El Campello atkritumu dedzinātavu Alikantē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Campello atkritumu dedzinātavas radītajām 
toksiskajām emisijām, apgalvojot, ka tiek pārkāpta 2004. gada 4. decembra 
Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par darbības apstākļiem atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās Campello tuvumā, Alikantes reģionā, Spānijā.

Uz sadzīves atkritumu dedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 3 tonnām stundā attiecas 
Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk tekstā —
IPNK direktīva)1.. Turklāt šādām iekārtām ir jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti 
Direktīvā 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu (turpmāk tekstā — Atkritumu 
sadedzināšanas direktīva)2.

                                               
1  OV L 24, 29.7.2008, 8. lpp.
2 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
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IPNK direktīvā ir noteikta prasība, lai iekārtas, kas ietilpst tās darbības jomā, darbotos 
saskaņā ar atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, pamatojoties uz labākajām pieejamām 
metodēm (LPM), kuras izstrādātas, lai novērstu un, ja tas nav izdarāms, samazinātu emisijas 
un to 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 IPNK direktīvas darbības jomā, kas kompetentajām iestādēm jāņem vērā, 
nosakot šādām iekārtām uz LPM balstītas emisiju robežvērtības, ekvivalentus parametrus vai 
tehniskus pasākumus. Ar atkritumu sadedzināšanu saistītu BREF pieņēma 2006. gada augustā.

Turklāt iekārtām jāatbilst Atkritumu sadedzināšanas direktīvā noteiktajām emisijas 
robežvērtībām un uzraudzības prasībām.

Secinājums

Komisija pieprasīs informāciju no Spānijas varas iestādēm, lai novērtētu, kā tiek īstenoti 
IPNK direktīvas un Atkritumu sadedzināšanas direktīvas noteikumi attiecībā uz šīm 
konkrētajām iekārtām.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. novembrī

Kā norādīts Komisijas iepriekšējā paziņojumā, Komisija Spānijas varas iestādēm pieprasīja 
informāciju par attiecīgajām iekārtām. Tika uzdoti jautājumi par atļauju piešķiršanu un 
Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPNK direktīva)1 un 
Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu (Atkritumu sadedzināšanas direktīva)2

noteikumu īstenošanu.

Spānijas iestādes atbildēja, sniedzot Komisijai šādu informāciju:

- iekārtas ietilpst IPNK direktīvas darbības jomā, lai gan tās nav atkritumu sadedzināšanas 
iekārtas, bet gan atkritumu poligons, kā definēts šīs direktīvas I pielikuma 5.4. punktā;

- iekārtās atrodas biogāzes iekārta, kurā bioloģisko atkritumu pārstrādes rezultātā tiek ražota 
biogāze. Biogāze pēc tam tiek sadedzināta. Šī darbība neietilpst Atkritumu sadedzināšanas 
direktīvas darbības jomā, jo direktīva neattiecas uz gāzveida vielu sadedzināšanu3;

- iekārtai ir notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kurā ar neliela boilera palīdzību tiek nodrošināts 
siltums. Izmantotā degviela ir augu atkritumi, un tādēļ šī darbība neietilpst Atkritumu 
sadedzināšanas direktīvas darbības jomā4;

- 2005. gada 19. jūlijā kompetentās varas iestādes iekārtām izsniedza derīgu IPNK atļauju. 
Šajā atļaujā ir izklāstīti iekārtas darbības noteikumi, kas atbilst IPNK direktīvas prasībām;
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
3 3. panta 1. punkts.
4 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–ii) daļa.
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- iekārtas ietilpst arī Regulas (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu 
pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu1

darbības jomā, un dati par to emisiju apjomu tiek iesniegti iekļaušanai šajā reģistrā;

- pēdējo pārbaudi kompetentā varas iestāde veica 2009. gada 27. oktobrī. Neskatoties uz to, ka 
ne valstu, ne arī ES līmenī nav nekāda regulējuma attiecībā uz smaku emisijām, kompetentā 
varas iestāde iekārtu operatoram pieprasīja veikt papildu pasākumus šo emisiju novēršanai, lai 
tādējādi reaģētu uz tuvējās apkārtnes iedzīvotāju sūdzībām.

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, Komisija nevar konstatēt jebkādus Kopienas 
vides tiesību aktu pārkāpumus.

                                               
1 OV L 33, 4.2.2006. 


