
CM\749750LV.doc PE372.049/rev IIv01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

21.10.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 403/2005, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Michel Vray
un kam pievienoti 7 paraksti, par vides problēmām rūpnīcas tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo rajonā, kur tuvumā atrodas rūpnīca, kurā tiek ražoti tērauda 
izstrādājumi. Viņš raksta, ka dzīves apstākļi šajā rajonā pēdējo gadu laikā ir kļuvuši 
nepanesami, jo iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību traumē troksnis un vibrācija. Ir bijušas 
arī indīgu ķīmisku vielu noplūdes, un iedzīvotāju privātie dārzi ir piesārņoti ar atkritumu 
sadedzināšanas atliekām. Lai gan tiešā mājokļu tuvumā tiek uzglabāti toksiski produkti, nav 
izstrādāts nekāds ārkārtas situācijas plāns. Lūgumraksta iesniedzējam ir aizdomas, ka šie 
apstākļi ir rupji ES vides aizsardzības direktīvu pārkāpumi, un viņš apgalvo, ka uzņēmuma 
atļauja veikt darbību šajā vietā ir beigusies 2004. gada 4. jūlijā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 15. septembrī. 

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 28. martā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza informāciju Eiropas Parlamentam sakarā ar Duferco
tērauda ražošanas uzņēmumu Louvière (Beļģijā). Šajā tērauda ražošanas uzņēmumā galvenās 
iekārtas ir elektriskā krāsns, vienlaidu lietuve un aukstā lokšņu velmētava.

Lūgumraksta iesniedzējs sniedz informāciju par ietekmi uz vidi un traucējumu (jo īpaši 
troksni), ko rada šīs iekārtas, kuras atrodas tiešā dzīvojamo rajonu tuvumā. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī izvirza jautājumu par to, vai ir pareizi ievērota procedūra attiecībā uz atļaujas 
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atjaunošanu attiecīgo iekārtu darbībai.

Komisijas komentāri

Uz Duferco tērauda ražošanas uzņēmumu attiecas I pielikums Direktīvā 96/61/EK 1  par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli. Saskaņa ar Direktīvu 96/61/EK šīs ražošanas 
iekārtas ir uzskatāmas par esošām iekārtām, kurās līdz 2007. gada 30. oktobrim ir jānodrošina 
atbilstība šajā direktīvā noteiktajām prasībām. Proti, šo iekārtu ekspluatācijā ir jāievēro 
atļauju izsniegšanas nosacījumi, pamatojoties uz labākajām pieejamām metodēm.

Citiem vārdiem sakot, vai nu šīm iekārtām nepieciešama jauna atļauja saskaņā ar direktīvu, 
vai arī jāpārskata sākotnējie atļaujas izsniegšanas nosacījumi un, ja vajadzīgs, savlaicīgi tie 
jāatjaunina, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību direktīvai līdz 2007. gada 30. oktobrim.

Ja iekārtām ir paredzēts veikt „būtiskas izmaiņas”, tad saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK ir 
nepieciešama jauna atļauja pirms šo „būtisko izmaiņu” uzsākšanas. Pašlaik Komisijas rīcībā 
nav nekādas informācijas no Beļģijas varas iestādēm attiecībā uz Duferco iekārtu statusu vis-
à-vis Direktīvā 96/61/EK noteiktajām prasībām. Tādēļ Komisija lūgs Beļģijas varas iestādēm 
informāciju par pasākumiem, kas veikti vai jāveic, lai tiktu izpildītas šīs direktīvas prasības.

Uz šo projektu attiecas arī Direktīva 85/337/EEK2 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK3 un Direktīvu 2003/25/EK4. 
Šajā direktīvā ir noteikts, ka pirms atļaujas izsniegšanas ir jāveic ietekmes novērtējums tiem 
projektiem, kuriem var būt nozīmīga ietekme uz vidi inter alia to rakstura, izmēra vai 
atrašanās vietas dēļ. Kad lūgumrakstā minētajam projektam pirmo reizi tika izsniegta atļauja 
(t. i., spriežot pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas, 1974. gadā), 
Direktīva 85/337/EK vēl nebija spēkā. Tomēr šīs direktīvas darbības jomā ietilpst arī izmaiņas 
un paplašinājumi projektos, kuri minēti direktīvas I un II pielikumā un kuriem varētu būt 
negatīva ietekme uz vidi.

Tāpēc, ja lūgumrakstā minētajā projektā ir notikušas izmaiņas, kuras varētu būtiski ietekmēt 
vidi, šim projektam, iespējams, iepriekš ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju, šķiet, ka projekta izstrādātājs 
2005. gadā ir veicis ierosināto izmaiņu ietekmes uz vidi novērtējumu, tostarp arī esošās 
iekārtas ietekmes izvērtējumu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka projekta izstrādātāja 
iesniegtajā informācijā attiecībā uz vidi netika iekļauts tās ietekmes novērtējums, kuru rada 
objektā veikto darbību izraisītās vibrācijas. Šobrīd nav pieejama informācija par atļaujas 
izsniegšanas procedūras gaitu, proti, vai ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums un vai ir 

                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985.
3 OV L 73, 14.3.1997.
4 OV L 156, 25.6.2003.
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ņemti vērā lūgumraksta iesniedzēja izvirzītie jautājumi. Komisija lūgs Beļģijas varas iestādēm 
sīkāku informāciju par visiem minētajiem jautājumiem.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā.

Atbildot uz Komisijas lūgumu, Beļģijas varas iestādes ir iesniegušas papildu informāciju par 
lūgumraksta tematu.

Beļģijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka uz Louvière izvietoto Duferco tērauda ražošanas 
uzņēmumu attiecas Direktīva 96/61/EK1 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli un 
ka saskaņā ar šo direktīvu uzņēmums ir uzskatāms par esošu ražošanas iekārtu, tāpēc līdz 
2007. gada 30. oktobrim ir jānodrošina tās atbilstība direktīvas noteikumiem.

Beļģijas varas iestādes informēja Komisiju par to, ka 2005. gada martā uzņēmuma īpašnieks 
iesniedza pieteikumu ekspluatācijas licences atjaunošanai, tostarp arī pētījumu par ietekmi uz 
vidi, kas acīmredzot ir izstrādāts saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK un Direktīvai 85/337/EEK2

par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar 
Direktīvu 97/11/EK3 un Direktīvu 2003/35/EK4.

Pamatojoties uz šo pētījumu par ietekmi uz vidi, 2005. gada jūnijā tika veikta sabiedriskā 
apspriešana. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis vairākus novērojumus.

Beļģijas varas iestādes informēja Komisiju par to, ka, pamatojoties uz pētījumu par ietekmi uz 
vidi, kā arī ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēju izvirzītās problēmas sabiedriskās apspriešanas 
laikā (jo īpaši attiecībā uz atmosfēras un trokšņa piesārņojumu, kā arī nejaušām noplūdēm) un 
izmantojot vislabākās pieejamās metodes, varas iestāde izlems, vai saskaņā ar 
Direktīvas 96/61/EK prasībām izsniegt jaunu ekspluatācijas atļauju, nodrošinot, ka minētās 
iekārtas līdz 2007. gada 30. oktobrim atbilst šīs direktīvas prasībām.

Attiecībā uz trokšņa piesārņojumu Beļģijas varas iestādes norādīja, ka lūgumraksta 
iesniedzēja izvirzītās problēmas ir pamudinājušas tās sadarbībā ar attiecīgo uzņēmumu 
izstrādāt plānu šīs situācijas uzlabošanai, pievienojot darbu izpildes grafiku.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja sabiedriskās apspriešanas laikā izvirzīto vibrācijas 
problēmu Beļģijas varas iestādes norādīja, ka Valonijas reģionālā pašvaldība ir iesniegusi 
atbildīgajai institūcijai — Hainaut pastāvīgajai deputācijai — rekomendācijas pasākumiem, 
kas jāveic uzņēmuma īpašniekam, lai nodrošinātu, ka attiecīgā rūpnīca nerada mehāniskas 
vibrācijas, kas var izrādīties kaitīgas vietējo iedzīvotāju veselībai vai drošībai vai radīt viņiem 
neērtības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lūgumraksta iesniedzēja un Beļģijas varas iestāžu sniegto 
informāciju, kā arī ievērojot to, ka vēl notiek atļaujas piešķiršanas procedūra, Komisija 
uzskata, ka šobrīd nav pārkāpti Kopienas tiesību akti.

                                               
1 OV L 257, 10.10.1996.
2 OV L 175, 5.7.1985.
3 OV L 73, 14.3.1997.
4 OV L 156, 25.6.2003.
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5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Kā tika norādīts Komisijas iepriekšējā paziņojumā, Komisija secināja, ka Kopienas tiesību 
akti nav pārkāpti.

Komisijas dienesti ir rūpīgi izskatījuši lūgumraksta iesniedzēja vasarā atsūtīto informāciju, 
kas bija ierakstīta kompaktdiskā. Tajā ir iekļauti jau iepriekš sniegtie dokumenti, kā arī 
kompetento iestāžu izsniegtās jaunās atļaujas kopija. Nav pievienoti nekādi jauni pierādījumi, 
kas liecinātu, ka, izsniedzot jauno atļauju, nebūtu ņemtas vērā izvirzītās problēmas. Nav 
iekļauta nekāda informācija, kas liktu Komisijai mainīt savu viedokli.
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