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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0022/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais L. C., par 
vides piesārņojumu, kuru varētu izraisīt biogāzes ražotne Castiglion Fibocchi
pašvaldībā (Areco, Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret biogāzes ražotnes būvniecību Castiglion Fibocchi
pašvaldībā Areco provincē.

Šāda ražotne ārkārtīgi negatīvi ietekmētu kaimiņos esošās vērtīgās lauksaimniecības zemes, 
kur tiek audzēta produkcija ar PDO/PGI (aizsargāts cilmes vietas nosaukums / aizsargāta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde) sertifikātu, kā arī blakus esošo apbūvēto teritoriju.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šāda veida ražotnes ir rentablas tikai tad, ja strādā ar 
nelielu jaudu (50 kW), un tādēļ plāns būvēt ražotni ar 600 kW jaudu ir absolūti nevietā.

Castiglion Fibocchi pašvaldības padome un tās mērs ar 2005. gada 3. maija lēmumu arī 
iebilda pret šīs ražotnes būvniecību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret biogāzes ražotnes būvniecību, par kuru viņam ir 
aizdomas, ka tā negatīvi ietekmētu kaimiņos esošās vērtīgās lauksaimniecības zemes, kur tiek 
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audzēta produkcija ar PDO/PGI sertifikātu, kā arī blakus esošo apdzīvoto teritoriju. Taču 
lūgumraksta iesniedzējs nesniedz detalizētu informāciju par to, kādēļ ražotne negatīvi 
ietekmētu vidi, un par to, kādi iespējamie ES tiesību akti ir/būtu pārkāpti.

Komisijas novērojumi

Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN direktīva)1 attiecas uz tiem projektiem, kuriem, iespējams, ir būtiska ietekme uz vidi 
(direktīvas 1. pants). Saskaņā ar direktīvas 4. pantu direktīvas I pielikumā uzskaitītos 
projektus pakļauj ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN), kura ietvaros ir jāapspriežas ar 
sabiedrību, savukārt attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem projektiem jāveic izvērtēšana (tā 
sauktās pārbaudes), lai noteiktu, vai ir vajadzīgs IVN. Pārbaužu gadījumā apspriešanās ar 
sabiedrību nav vajadzīga.

Komisija konstatē, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, uz attiecīgo ražotni neattiecas 
neviena no direktīvas I pielikumā uzskaitītajām projektu kategorijām. It sevišķi uz ražotni 
neattiecas I pielikuma 2. punkta a) apakšpunkts „termoelektrostacijas un citas iekšdedzes 
iekārtas ar 300 megavatu vai lielāku siltuma jaudu”, jo šī ražotne ražo siltuma jaudu 600 kW 
apmērā, kas ir mazāk par I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto robežvērtību 
(300 MW = 300 000 kW, savukārt attiecīgā ražotne ražo tikai 600 kW). Tādēļ jāsecina, ka uz 
ražotni attiecas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkts „rūpnieciskās iekārtas elektrības, tvaiku 
un karstā ūdens ražošanai (projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)”. Tas nozīmē, ka šā projekta 
pārbaude nebija obligāta.

Komisija konstatē, ka lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Direktīvu 2011/92/ES tikai tad, kad 
aicina Toskānas reģiona un Reģionālās padomes priekšsēdētāju uzsākt padziļinātu ietekmes 
uz vidi novērtējumu (IVN), nenorādot, vai pārbaude tika veikta vai ne, un, ja tā tika veikta, uz 
tās secinājumiem.

Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli2 (IPPC direktīva) ir 
noteikts, ka konkrētām darbībām ir jāpiemēro atļauju izsniegšanas procedūra, kuras ietvaros ir 
jāapspriežas ar sabiedrību. Darbības, uz kurām direktīva attiecas, ir uzskaitītas direktīvas 
I pielikumā. Komisija konstatē, ka uz attiecīgo ražotni neattiecas neviena no IPPC direktīvas 
I pielikumā uzskaitītajām darbībām. It sevišķi uz ražotni neattiecas I pielikuma 1.1. punkts 
„sadedzināšanas iekārtas ar nominālo siltumspēju virs 50 MW”, jo šī ražotne ražo siltuma 
jaudu 600 kW apmērā, kas ir mazāk par I pielikuma 1.1. punktā paredzēto robežvērtību 
(50 MW = 50 000 kW, savukārt attiecīgā ražotne ražo tikai 600 kW).

Visbeidzot, Komisija secina, ka saskaņā ar tiešsaistē pieejamo informāciju3 uzņēmums 
EPI AREZZO, kas ir pieprasījis atļauju attiecīgās biogāzes ražotnes būvniecībai, ir lūdzis 
kompetentajām iestādēm no 2013. gada marta pārtraukt atļaujas izsniegšanas procedūru 
sakarā ar daudzajām sūdzībām, kas saņemtas no vietējiem iedzīvotājiem.

Secinājums

Tā kā iepriekš izklāstītā analīze neļauj secināt, ka attiecīgajā gadījumā, iespējams, ir pārkāpti 
ES vides tiesību akti un tā kā attiecīgās biogāzes ražotnes atļaujas izsniegšanas procedūra ir 
pārtraukta, Komisijai nav iespēju turpināt šā jautājuma izskatīšanu.

                                               
1 OV L 026, 28.1.2012., 1. lpp.
2 OV L 024, 29.1.2008., 8. lpp.
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html.
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