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Lūgumrakstu komiteja

26.10.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0181/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Karl Wezel, 
par elektrības ražošanu no palmu eļļas un attiecīgo piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž protestu pret plāniem lietot palmu eļļu elektrības ražošanai Sulz
pilsētā, Vācijā (Bādenē-Virtembergā). Viņš atsaucas uz piesārņojumu, kuru rada šis process, 
un aicina aizliegt palmu eļļas izmantošanu attiecīgajās termiskajās un spēkstacijās, kuras 
atrodas tiešā dzīvojamā rajona tuvumā (70 m).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret plānotās koģenerācijas stacijas darbību, kura šobrīd tiek 
būvēta Sulz-Mühlheim pilsētā (Bādene-Virtemberga) dzīvojamā rajona tuvumā. Viņš iebilst 
pret to, ka būvniecības atļauja tika izsniegta, neveicot pilnu emisiju ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, jo stacija tika sadalīta sīkākās ģeneratora vienībās, kur katra no tām 
nesasniedz federālajos emisiju tiesību aktos noteikto robežvērtību, lai būtu veicama parastā 
apstiprinājuma procedūra, kas vēlāk ļautu emisijas kontrolēt. Šajā sakarā lūgumraksta 
iesniedzējs pauž satraukumu arī par stacijas skursteņa augstumu un vispārīgākā skatījumā par 
palmu eļļas kā biodegvielas izmantošanu enerģijas ražošanā, kā arī koģenerācijas staciju 
lietderību.
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Šis lūgumraksts ir lūgumraksta kopija, ko lūgumraksta iesniedzējs agrāk bija nesekmīgi 
iesniedzis Bādenes-Virtermbergas Landtāga (reģionālā parlamenta) Lūgumrakstu komitejā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīva), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK 1, paredz, ka dalībvalstīm 
jānodrošina, ka pirms attīstības saskaņošanas tos projektus, kuriem var būt būtiska ietekme uz 
vidi inter alia to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj novērtējumam attiecībā uz 
to ietekmi. Šie projekti ir noteikti 4. pantā, kas atsaucas uz direktīvas I un II pielikumu.

Uz koģenerācijas spēkstacijas projektiem attiecas IVN Direktīvas II pielikuma 3.(a) punkts kā 
„rūpnieciskās iekārtas elektrības, tvaiku un karstā ūdens ražošanai (projekti nav iekļauti 
I pielikumā)”.  Attiecībā uz II pielikuma projektiem dalībvalstīm, vai nu veicot katra gadījuma 
pārbaudi, vai pamatojoties uz limitiem vai kritērijiem, jānosaka, vai projektam ir vai nav 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums sakarā ar tā iespējamu būtisku ietekmi uz vidi, ņemot 
vērā direktīvas III pielikumā noteiktos atbilstošos atlases kritērijus. Gadījumā, ja dalībvalsts 
nolemj, ka projektam būs būtiska ietekme uz vidi, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Dalībvalstis arī nodrošina, ka lēmums par to, vai projektam ir jāveic vai nav ietekmes uz vidi 
novērtējums, ir pieejams sabiedrībai.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju projekts, kas varētu būt 
„koģenerācijas stacija” vai „iekšdedzes dzinēju iekārta”, tika atļauts ar vienkāršu būvniecības 
atļauju, kas noteica zināmus nosacījumus attiecībā uz tā radītās ietekmes uz vidi mazināšanu 
(troksnis, emisijas), bet neizmantojot parasto apstiprinājuma procedūru kopā ar ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru, jo projekts nesasniedza piemērojamos limitus.

Atkarībā no iekārtas rakstura un veida, kas nav norādīts lūgumrakstā, Vācijas tiesību aktos 
(Federālais emisiju likums — BimSchV) noteiktais limits, lai noteiktu, vai projektiem jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar IVN Direktīvu, atšķiras no 20 MW – < 50 MW 
(iekārtām elektrības ražošanai un termiskām stacijām) un no 1 MW – < 20MW (iekšdedzes 
dzinēja iekārtām). Saskaņā ar Vācijas valsts tiesību aktiem (UVPG2, BImSchV3) limitus 
piemēro arī integrētiem projektiem (kumulatīva ietekme), kas sastāv no līdzīgām iekārtām, 
kas ir saistītas attiecībā uz to kopējo atrašanās vietu vai darbību.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju robežvērtība netika sasniegta tāpēc, 
ka abu šobrīd uzstādīto spēkstaciju, kas veido koģenerācijas staciju, izmantošanai tika 
izveidoti nelieli atsevišķi uzņēmumi, un kas citādi pārsniegtu novērtējuma robežvērtību un 
būtu pakļauti parastai apstiprinājuma procedūrai atbilstoši BImSchG. Tādā veidā stacijas, no 
kurām katru uzskatīja par atsevišķu projektu, nesasniedza 1 MW siltumenerģijas kopējā 
daudzuma robežvērtību, attiecībā uz kuru likums prasa veikt apstiprinājuma procedūru.

Secinājumi
                                               
1 OV L 73, 14.3.1997.
2  Vācijas IVN likums (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben
3 Ceturtā direktīva attiecībā uz Federālā Emisiju aizsardzības likuma (4.BImSchV) 1.4 panta īstenošanu
  (gemeinsame Anlage) integrētām iekārtām. 
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Komisija uzskata, ka divu projektu sadalīšana divos apakšprojektos, lai uz katru no tiem būtu 
attiecināmas robežvērtības pārbaudes veikšanai un tādējādi tiktu izslēgtas IVN direktīvas 
prasības, neatbilst direktīvai un Eiropas Kopienu Tiesas praksei1 (EKT).

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, uz attiecīgo iekārtu varētu 
attiekties Direktīvas 85/337/EEK II pielikums atkarībā no Vācijas likumā par ietekmes uz vidi 
novērtējumu (UVP Gesetz) noteiktajiem limitiem un kritērijiem. Šī likuma attiecīgie 
noteikumi ir atbilstoši direktīvai.

Iespējamie valsts tiesību aktu pārkāpumi nav pakļauti Komisijas kontrolei. Ja šādas bažas 
pastāv, vispirms ir jāvēršas attiecīgajās atbildīgajās Vācijas varas iestādes vai tiesās.”

                                               
1 [EKT] 2004. gada 16. septembra lieta C-227/01 Komisija pret Spāniju 


