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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0870/2008, ko North East Against Incineration vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais John Keogan un kam pievienoti aptuveni 7000 paraksti, 
par iebildumiem pret biomasas termiskās spēkstacijas plānoto būvniecību College 
Nobber (Mītas grāfistē, Īrijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto biomasas termiskās spēkstacijas plānoto 
būvniecību College Nobber (Mītas grāfistē, Īrijā). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jaunas 
atkritumu dedzināmās krāsns būvniecība nav vajadzīga, jo divas līdzīgas iekārtas, kas atrodas 
aptuveni 40 un 30 kilometrus no Nobber, ir saņēmušas atļauju dedzināt atkritumus. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu dedzināmā krāsns College Nobber
sadedzinātu apmēram 52 500 tonnas lauksaimniecības atkritumu gadā, un uzskata, ka tās 
darbība radītu smagu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai.    

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānoto biomasas termiskās un spēkstacijas būvniecību 
College Nobber (Mītas grāfistē, Īrijā). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jaunas atkritumu 
dedzināmās krāsns būvniecība nav vajadzīga, jo divas līdzīgas iekārtas, kas atrodas aptuveni 
40 un 30 kilometrus no Nobber, ir saņēmušas atļauju dedzināt atkritumus. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka atkritumu dedzināmā krāsns College Nobber sadedzinātu apmēram 
52 500 tonnas lauksaimniecības atkritumu gadā, un uzskata, ka tās darbība radītu smagu 
apdraudējumu iedzīvotāju veselībai.
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Padomes Direktīva 85/337/EEK1 ar grozījumiem par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) 
attiecas uz termoelektrostacijām, kuru siltuma atdeve ir 300 vai vairāk megavatu. Šajā 
direktīvā ir noteikts, ka pirms projekta attīstības saskaņošanas ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums tiem projektiem, kuriem varētu būt nozīmīga ietekme uz vidi inter alia to 
rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ.  

Precīzāk, saskaņā ar IVN direktīvas 3. pantu ietekmes uz vidi novērtējumos cita starpā ir 
jāvelta uzmanība arī projekta ietekmei uz cilvēkiem. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto informāciju, rodas šaubas, vai šajā gadījumā ir veikta ietekmes uz vidi novērtēšana un, 
ja tā ir veikta, vai šim jautājumam tika veltīta pienācīga uzmanība. 

Secinājums

Sniegtajā informācijā Komisija nevar saskatīt EK vides tiesību aktu pārkāpumu. Tomēr, ja 
lūgumraksta iesniedzējs spēs Lūgumrakstu komitejai sniegt papildu informāciju, Komisija 
pārskatīs šo gadījumu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs iesniedza Komisijai papildu dokumentus, lai precizētu, vai ir veikts 
šī projekta ietekmes uz vidi novērtējums. No iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka 
novērtējums tiešām ir veikts. Taču ziņojumā, kas izstrādāts pašvaldības vajadzībām, ir minēts, 
ka daži iesniegtā ietekmes uz vidi novērtējuma elementi ir neapmierinoši, jo iesniegtās 
informācijas līmenis ir nepietiekams.

IVN direktīvā 85/337/EEK2, kurā ir veikti grozījumi, ir noteikts procesuālo noteikumu 
minimums, kas jāievēro, veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, un iekļautas prasības par 
minimālo informācijas saturu, kas projekta attīstītājam jāsniedz kompetentajai iestādei. Tajā 
nav noteikts pamats, uz kura balstoties, varētu pārbaudīt IVN procedūras posmu vai 
informācijas satura kvalitāti. Konkrētāk, dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai ietekmes uz vidi 
pētījumā iekļautie dati un informācija būtu kvalitatīvi un atbilstīgi. Tādēļ Komisijai ir 
ierobežotas iespējas iejaukties un apstrīdēt kompetento valsts iestāžu lēmumus, pamatojoties 
uz IVN direktīvu.

Turklāt šķiet, ka 2008. gada novembrī plānošanas iestādē (An Bord Pleanala) iesniegtais 
pieteikums spēkstacijas būvniecībai ir atsaukts. 

Komisija joprojām nespēj konstatēt EK vides tiesību aktu pārkāpumu.”

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.; OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp., OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp., OV L 156, 25.6.2003, 17. lpp.


