
CM\747376LV.doc PE414.255v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

26.09.2008.

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1208/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Elisabeth
un Wilfried Meyer, par piesārņojumu, kuru rada Borgelt dzelzs lietuve 
Osnabruck, un tādējādi tiek pārkāpta Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par draudiem veselībai, ko rada vietējo iedzīvotāju 
pakļaušana troksnim un toksiskiem izgarojumiem no Borgelt dzelzs lietuves Osnabruck, jo 
gadu desmitiem varas iestādes to ir neatbilstīgi uzraudzījušas. Saskaņā ar Padomes 1996. gada 
24. septembra Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli arī 
pašreizējai rūpnīcai no 2007. gada 1. novembra ir jāievēro noteiktas norādes. Tomēr dzelzs 
lietuvē nav ievērotas vajadzīgās prasības attiecībā uz tvaiku, dūmu un dūmgāzu emisiju ieguvi 
un pārstrādi un vislabāko pieejamo emisiju ierobežošanas tehnoloģiju izmantošanu. Šķiet, ka 
Osnabruck rūpnīcas inspekcija atsakās īstenot 2002. gada noteikumus, ar kuriem tika grozīti 
tehniskie norādījumi gaisa piesārņojuma novēršanai un kuri tika pieņemti un transponēti 
Vācijas tiesību aktos, kā arī neatbild uz informācijas pieprasījumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komitejas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par draudiem veselībai, ko rada toksiskie izgarojumi un 
troksnis no Borgelt dzelzs lietuves Osnabrueck pilsētā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs ziņo, 
ka aģentūra Staaatliches Gewerbeaufsichtamt Osnabrueck nav atbildējusi uz viņu 
iesniegtajām prasībām. Tomēr viņi nav konkrēti norādījuši, kādas prasības tika izvirzītas. 
Lūgumraksta iesniedzēji lūdz piemērot atbilstošus tiesību aktus. 
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Kopienas tiesību akts, kas attiecas uz rūpniecisko iekārtu kontroli, tostarp to radītajām 
emisijām, ir Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (PINK 
direktīva – lūgumrakstā minētās Direktīvas 96/61/EK kodificētā versija). Saskaņā ar 1. pantu 
un I pielikumu (2. punkta 4. apakšpunktu) melno metālu lietuves ar ražošanas jaudu, kas 
lielāka par 20 tonnām dienā, ietilpst PINK direktīvas darbības jomā.

Komiteja sazinājās ar kompetento iestādi, kas ir atbildīga par Borgelt dzelzs lietuvi. Saskaņā 
ar šīs iestādes sniegto informāciju dzelzs lietuve nav PINK iekārta Direktīvas 2008/1/EK
izpratnē. Atļauja dzelzs lietuves ierīkošanai izsniegta, pamatojoties uz Vācijas valsts tiesību 
aktiem.

Papildus PINK direktīvai tiek piemēroti arī spēkā esošie ES tiesību akti gaisa kvalitātes jomā 2
un jaunā Gaisa kvalitātes direktīva3, kurā noteikti piesārņojošo vielu robežlielumi un 
mērķlielumi, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi visā teritorijā. Kompetentās iestādes ir 
atbildīgas, lai šī direktīva tiktu ievērota visos attiecīgajos gadījumos, tostarp attiecībā uz 
rūpnieciskām iekārtām. 

Direktīva 2003/4/EK attiecas uz sabiedrības pieeju vides informācijai4, un tajā noteikts, ka 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai 2. panta 2. punktā norādītajām publiskajām institūcijām, 
neprasot pamatojumu, būtu pienākums sniegt to rīcībā esošu vai tām pieejamo vides 
informāciju ikvienam informācijas pieprasītājam, kas iesniedzis pieprasījumu. Direktīvā
noteikti specifiski termiņi: tiklīdz iespējams vai, vēlākais, viena mēneša laikā pēc tam,  kad 
publiskā institūcija ir saņēmusi pieprasījumu, vai divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts 
pieprasījums, jo īpaši, ja pieprasītā informācija ir apjomīga vai sarežģīta. Pieeja vides 
informācijai var tikt atteikta, tikai pamatojoties uz direktīvas 4. pantā norādītajiem 
noteikumiem, piemēram, ja pieprasījums ir pārāk vispārīgi formulēts, attiecas uz materiālu, 
kas ir sagatavošanas procesā, attiecas uz iekšēju informācijas apmaiņu vai ja informācijas 
izpaušana var kaitēt komerciālas vai industriālas informācijas konfidencialitātei, ja šādu 
konfidencialitāti paredz valsts vai Kopienas tiesību akti. Daži 4. panta 2. punktā minētie 
izņēmumi netiek piemēroti, ja pieprasītā informācija attiecas uz piesārņojuma emisiju vidē. 
Ja tās publiskās institūcijas rīcībā, kurai adresēts pieprasījums, nav pieprasītās informācijas 
vai tā nav pieejama un ja šai institūcijai ir zināms, ka šāda informācija ir citas publiskās 
                                               
1 OV L 024, 29.1.2008., 8. lpp

2 1 Padomes 1996. gada 27. septembra Direktīva 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un 
pārvaldību (OV L 296, 21.11.1996., 55.–63. lpp); Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīva 1999/30/EK par 
robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai 
apkārtējā gaisā (OV L 163, 29.6.1999, 41.–60.lpp); Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 16. novembra 
Direktīva 2000/69/EK par robežvērtībām benzola un oglekļa oksīda koncentrācijai apkārtējā gaisā (OV L 313, 
13.12.2000., 12.–21. lpp); Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. februāra Direktīva 2002/3/EK 
attiecībā uz ozonu apkārtējā gaisā (OV L 67, 9.3.2002., 14.–30. lpp);  Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem 
aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā (OV L 23, 26.1.2005., 3.–16. lpp).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maijā Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu  

Eiropai (OV L 152, 11.6.2008.)

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EC par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEC atcelšanu, OV L 41, 14.2.2003.,26. lpp.
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institūcijas rīcībā vai ir tai pieejama, tā nodod pieprasījumu minētajai iestādei un attiecīgi 
informē informācijas pieprasītāju vai arī informē informācijas pieprasītāju par to, kurā 
publiskajā institūcijā, pēc tās ieskatiem, ir iespējams saņemt pieprasīto informāciju. Publiskās 
institūcijas var noteikt samaksu par vides informācijas sniegšanu. 

Ir svarīgi uzsvērt, ka Direktīva 2003/4/EC attiecas tikai uz publiskām institūcijām direktīvas 
izpratnē un ka ikvienai publiskai institūcijai vajadzētu sniegt atbildi informācijas 
pieprasītājam, pat ja tās rīcībā nav šādas informācijas. Direktīvas 6. pants nosaka tiesas 
pieejamību ikvienam informācijas prasītājam, kurš uzskata, ka viņa informācijas pieprasījums 
ir ticis ignorēts, nepamatoti noraidīts — pilnīgi vai daļēji —, nav saņemta pienācīga atbilde 
vai citādi nav ievēroti direktīvas noteikumi.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju un Vācijas varas iestāžu sniegto informāciju, 
Komiteja nav konstatējusi PINK direktīvas pārkāpumu. Komiteja ierosina lūgumraksta 
iesniedzējiem iesniegt prasību kompetentai iestādei, pamatojoties uz Direktīvu 2003/4/EC. 
Gadījumā, ja viņu prasība tiktu ignorēta, nepamatoti noraidīta vai netiktu saņemta pienācīga 
atbilde, lūgumraksta iesniedzēji var izmantot direktīvas 6. pantā norādītos risinājumus.


