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Lūgumrakstu komiteja

16.3.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0941/2008, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Nicolae 
Danut Ilea, par iespējamiem vides aizsardzības tiesību aktu pārkāpumiem, ko 
pieļauj uzņēmums Kronospan S.A., būvējot kokmateriālu apstrādes platformu 
Brašovā, Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž satraukumu par iespējamiem Kopienas vides aizsardzības 
tiesību aktu pārkāpumiem, ko pieļauj uzņēmums Kronospan S.A., būvējot kokmateriālu 
apstrādes platformu Brašovā, Rumānijā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka darbi ir sākti, 
neraugoties uz to, ka uzņēmumam nav vajadzīgās vides dienestu atļaujas, un neievērojot 
vietējo iedzīvotāju protestus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, īstenojot minēto projektu, 
tiek pārkāpta Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, 
Direktīva 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību un 
Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)
Attiecībā uz šā projekta atbilstību Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvai 85/337/EEK1 par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar 

                                               
1  OV L 175, 05.07.1985., 40. lpp.
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Direktīvu 97/11/EK1 un Direktīvu 2003/35/EK2 (IVN direktīva), šķiet, ka Brašovas projektā 
IVN procedūra ir veikta 2002. gadā vai vēl agrāk, jo IVN atļauja ir izdota 2002. gada 
18. martā. Tomēr Rumānijas iestādes šo atļauju vairs neatzīst par derīgu, un būtu jāveic jauna 
IVN procedūra3.
Par šo projektu kompetentā IVN iestāde — Brašovas Vides aizsardzības pārvalde — ir 
atkārtoti izskatījusi minēto projektu un 2008. gada 22. decembrī nolēmusi atteikt jaunas IVN 
atļaujas izdošanu4.
Vienlaikus Rumānijas policija izmeklē lietu par valstī noteiktās tiesiskās kārtības 
neievērošanu5, jo uzņēmums turpināja būvdarbus arī pēc tam, kad Vides inspekcija bija to 
informējusi, ka darbu veikšana ir nelikumīga (jo bija beidzies izsniegto būvatļauju termiņš).
Pašlaik, tā kā kompetentās Rumānijas varas iestādes jau veic pasākumus pret nelikumīgo 
būvniecību, nav vēlams, ka Komisija tālāk izmeklētu šo lietu. Sakarā ar minēto, Rumānijas 
varas iestādēm ir jānodrošina valsts kontroles un īstenošanas prakses sekmīga norise; tas 
nozīmē arī iedarbīgu un proporcionālu soda piemērošanu operatoram, kurš pārkāpis EK un 
valsts tiesību aktus.

Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole (IPPC)
Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli6 (IPPC direktīva) 
I pielikuma 6.7. punkts attiecas uz tādām iekārtām vielu, objektu vai produktu virsmas 
apstrādei, izmantojot organiskos šķīdinātājus — jo īpaši apretēšanai, iespiešanai, pārklāšanai, 
attaukošanai, impregnēšanai, līmēšanai, apdrukāšanai, tīrīšanai vai piesūcināšanai —, kuru 
jauda ir lielāka par 150 kg stundā vai lielāka par 200 tonnām gadā. No informācijas, kuru 
iesniedzis lūgumraksta iesniedzējs, nav skaidrs, vai uz šā projekta iekārtām attiecas IPPC
direktīva. Ja attiecas, iekārtām ir jāatbilst IPPC direktīvas noteikumiem, sākot no 
ekspluatācijā nodošanas brīža.

Komisija informēs Rumānijas varas iestādes par šīm savām bažām attiecībā uz atbilstību 
IPPC direktīvai.

Formaldehīda klasificēšana
Pašlaik formaldehīds tiek klasificēts kā 3. kategorijas viela (ekvivalents „potenciāli 
kancerogēnai” vielai) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu7. Tomēr Francija ir 
informējusi Komisiju, ka tā piedāvās mainīt šajā regulā noteikto formaldehīda klasifikāciju uz 
1. kategoriju (ekvivalents „zināmām cilvēkam kancerogēnām” vielām). Būtībā 1. kategorijas 
kancerogēnām vielām nevajadzētu atrasties patēriņa produktos.
Attiecībā uz formaldehīda izmantošanu jaunā kokmateriālu apstrādes iekārtā zinātniskie dati 
liecina, ka šādu izmantošanu nevajadzētu pieļaut, jo tiek atzīts, ka formaldehīds ir cilvēkam 

                                               
1  OV L 73, 14.03.1997., 5. lpp.
2  OV L 156, 25.06.2003., 17. lpp.
3

http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Raspuns_Kr
onoBrasov_270608.pdf
4http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5 http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBrasov.pdf
6 OV L 24, 29.01.2008., 8. lpp.
7 OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.
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kancerogēns1.

Gaisa piesārņojums  
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šajā gadījumā piemērojamās 
atbilstošās direktīvas par apkārtējā gaisa kvalitāti ir Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva 96/62/EK2 un tās Pamatdirektīva 1999/30/EK3 par robežvērtību noteikšanu 
cilvēku veselības aizsardzībai pret cietajām daļiņām PM10. Direktīva 1999/30/EK un trīs citas 
pamatdirektīvas regulē arī daudzu citu piesārņojošo vielu izmantošanu; tomēr to vidū nav 
formaldehīda, kuru skaidri piemin lūgumraksta iesniedzējs4.

EK apkārtējā gaisa kvalitātes tiesību akti nosaka robežvērtības un mērķvērtības. Dalībvalsts 
atbildība ir nodrošināt, lai apkārtējā gaisa kvalitātes vērtības tiek ievērotas, nepieciešamības 
gadījumā organizējot atbilstošu telpisko plānošanu vai veicot kādus īpašus samazināšanas 
pasākumus. EK gaisa kvalitātes direktīvas nenosaka nekādus īpašus ierobežojumus iekārtām 
vai attīstībai.

Brašovu Rumānijas varas iestādes saskaņā ar EK gaisa kvalitātes tiesību aktu noteikumiem ir 
atzinušas par aglomerāciju (RO0701 zonu). Tas nozīmē, ka šajā pilsētā ir obligāti jāveic 
piesārņojošo vielu, piemēram, PM10, uzraudzība. Minētā uzraudzība sākās 2008. gadā, tomēr 
Komisijas rīcībā vēl nav nodoti tās rezultāti, kuru iesniegšana tiek plānota līdz 2009. gada 
septembra beigām.

Trokšņa piesārņojums
Direktīva 2002/49/EK5 ir tas Eiropas tiesību akts, kuru piemēro vides trokšņa novērtēšanai un 
pārvaldībai. Rumānija šo direktīvu pārņēma ar Valdības lēmumu Nr. 321/2005.

Direktīva 2002/49/EK nenosaka nekādas robežvērtības, un tā atstāj dalībvalstu ziņā izvēli par 
to, kā noteikt šādas robežvērtības un kritērijus rīcības plānu izstrādei. Apkārtējā trokšņa 
pārvaldības pasākumu izvēle ir to varas iestāžu kompetencē, kuras atbild par dalībvalstīs 
izstrādātajiem rīcības plāniem.

Šī direktīva paredz, ka dalībvalstīm ir jāsagatavo stratēģiskas trokšņa kartes un rīcības plāni, 
kuru mērķis ir apkārtējā trokšņa pārvaldība. Stratēģiskās trokšņa kartes bija jāizstrādā līdz 
2007. gada 30. jūnijam, bet atbilstošie rīcības plāni bija jāpieņem līdz 2008. gada 18. jūlijam, 
rīkojot to sabiedrisko apspriešanu un paredzot sabiedrības līdzdalību. Ievērojot paziņošanas 
pienākumus, Brašovas pilsēta tika kartēta, un Komisijai par to tika iesniegts attiecīgs 
ziņojums. Kartes un minētais ziņojums ir pieejams sabiedrībai6.

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp.
3 OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp.
4 Pamatdirektīva (93/62/EK) un trīs tās pamatdirektīvas (1999/30/EK, 2000/69/EK un 2002/3/EK), kā arī 
Lēmums 97/101/EK, ar ko ievieš savstarpēju informācijas apmaiņu, tika apvienots jaunā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2008/50/EK ( 2008. gada 21. maijs ) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai, kas stājās
spēkā 2008. gada 11. jūnijā.
5 OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
6 http://www.brasovcity.ro/
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Uz Sebes pilsētu iepriekš minētā direktīva neattiecas, jo tās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 
paziņošanai noteikto robežvērtību (250 000 iedzīvotāju).
Rumānija ir izpildījusi savus paziņošanas pienākumus saskaņā ar 7. panta 1. punktu attiecībā 
uz stratēģiskajām trokšņa kartēm, bet tās rīcības plāni, ko paredz 8. pants, vēl nav Komisijai 
iesniegti.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Rumānijas varas iestāžu kompetencē ir pabeigt izmeklēšanu šajā 
lietā un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā piemēroti gan IVN 
direktīvas, gan tiesību aktu, ar kuriem tā transponēta, noteikumi un ka kokmateriālu apstrādes 
iekārtas būvniecība tiek apturēta līdz pilnas atbilstības nodrošināšanai. Turklāt Komisija
informēs Rumānijas varas iestādes par savām bažām attiecībā uz atbilstību IPPC direktīvai.

4. Turpmākā Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Attiecībā uz šo iekārtu pirms Komisijas iejaukšanās tika piemērotas vairākas paralēlas 
procedūras, un, balstoties uz Komisijas un Rumānijas iestāžu veiktajām izmeklēšanām un no 
citām procedūrām iegūto informāciju, situācija pašlaik šķiet šāda:

 iekārta saņēma vides atļauju 2009. gada jūlijā pēc ietekmes uz vides novērtējuma 
procedūras veikšanas;

 šīs atļaujas piešķiršana tika pārsūdzēta un līdz ar to Apelācijas tiesa apturēja šīs atļaujas 
darbību;

 turklāt 2010. gada 25. martā tika uzsākta tiesas prāva, lai atceltu šo atļauju.

Komisija ir reģistrējusi sūdzību attiecībā uz šo jautājumu. Sūdzības iesniedzējs informēja par 
uzsākto tiesvedību valsts līmenī 2010. gada martā. Ņemot vērā pašlaik notiekošo paralēlo 
tiesvedību valsts līmenī, Komisija sūdzību slēdza. Sūdzības iesniedzējs nav sniedzis papildu 
informāciju par šīs procedūras rezultātiem.

Secinājumi

Saskaņā ar iepriekš minēto informāciju ir uzsākta tiesvedība valsts līmenī par lūgumrakstā 
minēto jautājumu. Atkarībā no tiesvedības iznākuma Komisija lems par 
vajadzību/piemērotību uzsākt izmeklēšanu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā (REV II)

Rumānijas iestādes informēja Komisiju, ka attiecīgajā administratīvajā tiesā ir uzsākta 
tiesvedība pret 2009. gadā izsniegto vides atļauju. Prasītāju mērķis ir panākt atļauju i) 
apturēšanu un ii) atcelšanu, jo īpaši pamatojoties uz to, ka ar šo projektu tiktu pārkāpti 
piemērojamie valstu un ES tiesību akti vides jomā. Konkrētāk – attiecībā uz tiesvedību, kas 
uzsākta, lai panāktu vides atļaujas atcelšanu, Rumānijas Augstākā kasācijas instance un tiesa 
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2011. gada 21. janvārī nosprieda, ka par šo jautājumu ir jālemj Neamtas Apgbalatiesai. Pirmā 
uzklausīšana notiks 2012. gada 7. jūnijā. Attiecībā uz tiesvedību, lai atliktu vides atļaujas 
piešķiršanu, Bukarestes Apelācijas tiesa 2011. gada 19. maijā nosprieda, ka šī atļauja nebūtu 
jāaptur.   

Šajā sakarībā tiek atgādināts, ka ES dalībvalstu tiesnešiem, tostarp administratīvajiem 
tiesnešiem, ir pienākums interpretēt valsts tiesību aktus, ņemot vērā ES tiesību aktus, un 
nodrošināt ES tiesību aktu īstenošanu vienmēr, kad tas paredzēts. Komisija uzskata, ka tai 
nevajadzētu mēģināt aizstāt valsts tiesnesi, kam jānodrošina ES tiesību aktu pareiza 
piemērošana. Šajā kontekstā Komisija atzīmē, ka šo nostāju atbalsta arī Eiropas Parlaments, 
kā norādīts Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūcijā par Lūgumrakstu komitejas 
darbību 2009. gadā (2009/2139(INI)), kuras K. punktā ir teikts:

„tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas Ombuda 2009. gada decembra 
lēmumā, ar ko izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU 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.”


