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Temats: Lūgumraksts Nr. 0980/2011, ko Afvaloven Nee vārdā iesniedza Nīderlandes 
valstspiederīgā B. H. E., par atkritumu sadedzināšanas iekārtas nelikumīgu 
ekspluatēšanu, lai ražotu enerģiju Harlingen (Nīderlande)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka atkritumu sadedzināšanas iekārtas ekspluatēšana, lai 
ražotu enerģiju, ir nelikumīga un pretrunā Direktīvai 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu. Viņa uzskata, ka Nīderlandes varas iestādes rīkojas pretēji direktīvas 
noteikumiem, jo iekārta darbojas ekspluatācijas ārkārtas apstākļos ilgāk par maksimāli 
pieļaujamajām 60 stundām gadā. Ekspluatējot iekārtu ārkārtas apstākļos, var rasties 
apdraudējums videi un cilvēku veselībai, un iekārtas ekspluatēšana ir jāsamazina vai tā 
jāslēdz. Nīderlandes varas iestādes uzskata, ka noteiktais 60 stundu periods var tikt pārsniegts 
pirmajā gadā pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka varas 
iestādes nepareizi izsniedz atļauju turpināt atkritumu sadedzināšanu ekspluatācijas ārkārtas 
apstākļos. Viņa lūdz iejaukties, lai piespiestu Nīderlandes varas iestādes ievērot noteikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Uz lūgumraksta iesniedzējas aprakstītās atkritumu sadedzināšanas iekārtas ekspluatāciju 
attiektos Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu1 un atkarībā no iekārtas jaudas 
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Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1. Direktīva par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli un direktīva par atkritumu sadedzināšanu ir 
divas no septiņām direktīvām, kuras nesen tika apvienotas jaunā direktīvā par rūpnieciskajām 
emisijām2. 

Direktīvā par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli ir noteikts, ka iekārtas, kas ietilpst 
tās darbības jomā, ir jāekspluatē atbilstīgi atļaujām, tostarp emisiju robežvērtībām, 
pamatojoties uz labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), kas ir izstrādāti, 
lai novērstu un — gadījumos, kad novēršana nav iespējama, — vispār samazinātu emisijas un 
ietekmi uz vidi kopumā. Tāpēc jautājums par to emisiju novēršanu vai samazināšanu, kuras 
nonāk gaisā, ūdenī un augsnē, ir jārisina, izmantojot vides atļaujas, kas ir izsniegtas saskaņā ar 
direktīvu par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli. 

Komisija ir pieņēmusi vairākus LPTP atsauces dokumentus, kas attiecas uz pasākumiem, kuri 
ietilpst direktīvas par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli darbības jomā, kas 
atbildīgajām iestādēm ir jāņem vērā, nosakot uz LPTP pamatotas emisiju robežvērtības, 
līdzvērtīgus rādītājus vai tehniskos pasākumus šādām iekārtām. LPTP atsauces dokumentus 
par atkritumu sadedzināšanu pieņēma 2006. gada augustā.

Direktīvas par atkritumu sadedzināšanu mērķis ir novērst vai pēc iespējas vairāk samazināt 
negatīvo ietekmi, ko uz vidi rada atkritumu sadedzināšana un līdzsadedzināšana. Tai īpaši 
būtu jāsamazina piesārņojums, ko izraisa emisijas, kuras nonāk gaisā, augsnē, virszemes 
ūdeņos un gruntsūdeņos. Tādējādi būtu jāsamazina cilvēku veselībai radītie draudi, 
piemērojot ekspluatācijas nosacījumus, tehniskās prasības, emisiju robežvērtības un emisiju 
pārraudzības noteikumus, kas ir norādīti direktīvā.

Tomēr saskaņā ar pieejamo informāciju Nīderlandes Augstākajā Tiesā norit tiesvedība 
saistībā ar atkritumu sadedzināšanas iekārtas apsaimniekotājam piešķirtās vides atļaujas 
likumību. Komisija neuzskata, ka ir atbilstoši veikt kādus īstenošanas nodrošināšanas 
pasākumus pirms valsts tiesas sprieduma pieņemšanas. Ja valsts tiesa pieņems lēmumu, ka 
atļauja ir derīga, Komisija apsvērs vajadzību veikt izmeklēšanu par iekārtas ekspluatācijas 
apstākļiem sadarbībā ar Nīderlandes iestādēm.
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