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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1277/2009 dėl 3 t/h galingumo kietų nepavojingų atliekų perdirbimo 
įrangos, kurią pateikė Vokietijos pilietis Jochen Bremer Sophienhütte am Harz 
piliečių iniciatyvinės grupės vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas susirūpinęs dėl 3 t/h galingumo įrangos, skirtos kietoms nepavojingoms 
atliekoms termiškai perdirbti, įrengimo. Jis aiškina, kad vėl bus užteršta planuojamos įrangos 
teritorija ties Langelsheimu Vokietijoje, kuri praeityje buvo smarkiai užteršta, tačiau bendrai 
finansuojant ES išvalyta. Planuojamos įrangos apylinkes, anot peticijos pateikėjo, šiuo metu 
smarkiai teršia kelios chemijos įmonės. Pasak sveikatos priežiūros tarnybos, oro tarša vietoje 
jau dabar viršija galiojančias ribines vertes. Peticijos pateikėjas praneša, kad turi būti 
nurodytas kiekvienam krovininiam automobiliui tenkantis atliekų kiekis, todėl oro kokybė 
toliau blogės. Be to, teritorijoje dar planuojama statyti malkomis kūrenamą šiluminę elektrinę. 
Peticijos pateikėjas baiminasi, kad oro ir geriamojo vandens kokybė apylinkėse dar pablogės 
dėl prognozuojamo didelio išmetamųjų medžiagų ir sunkiųjų metalų kiekio, tad ūkininkai 
nebegalės auginti tam tikrų rūšių augalų. Be to, jis aiškina, kad aplinkiniai gyventojai patirs 
rimtą ekonominę žalą, nes jų nuosavybės vertė dėl šios įrangos buvimo drastiškai sumažės. 
Peticijos pateikėjas pageidauja, kad būtų ištirta, ar tokios įrangos suplanuotoje vietoje 
įrengimas atitinka galiojančių aplinką reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d. 
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„Piliečių iniciatyvinė grupė, kuriai atstovauja peticijos pateikėjas, prieštarauja numatytai 3 t/h 
galingumo energijos iš atliekų jėgainės, skirtos kietoms nepavojingoms atliekoms termiškai 
perdirbti statybai ir eksploatacijai. Peticijoje išvardyta daug galimų neigiamo poveikio
aspektų, kurį įrenginys galėtų daryti aplinkai ir kurie kelia ypatingą susirūpinimą 
Langelsheimo miestelio (Žemutinė Saksonija, Vokietija) gyventojams, visų pirma dėl bendro 
poveikio oro užterštumui ir (geriamojo) vandens telkinių ir žemės ūkio paskirties žemės šalia 
esančiose teritorijose užteršimo, taip pat dėl nepatogumų dėl pagausėsiančio sunkiojo 
transporto ir nemalonių kvapų. Be to, pasak peticijos pateikėjo, įrenginys turės reikšmingo 
nepalankaus ekonominio ir socialinio poveikio, pavyzdžiui, sumažėjusi sporto veikla, 
gyventojų išsikėlimas, nuosavybės nuvertėjimas ir pajamų praradimas daugiausia turizmo ir 
žemės ūkio sektoriuose. 

Dėl šių priežasčių peticijos pateikėjas prašo tinkamai patikrinti projektą su atitinkamais 
aplinkos apsaugos teisės aktais, ir taip įvertinti Langelsheimo vietos tinkamumą būsimai 
jėgainei. 

Projekto vykdytojas jau įsigijo įrenginiui reikalingos žemės iš Langelsheimo savivaldybės ir 
2009 m. liepos mėn. gavo pirmą išankstinį pranešimą (vok. Vorbescheid), kuriuo 
patvirtinamas bendras vietos tinkamumas numatyto projekto statybai ir eksploatacijai ir 
kuriuo projekto vykdytojas gali tęsti detalų projekto planavimą, atsižvelgdamas į šio laikino 
sprendimo išvadas ir nuostatas, kad galėtų oficialiai kreiptis dėl leidimų, reikalingų 
suprojektuotų įrenginių statybai ir eksploatacijai. Išankstinis pranešimas buvo išduotas po 
oficialios patvirtinimo procedūros, kurios metu taip pat buvo atlikti poveikio aplinkai 
vertinimai ir buvo informuota visuomenė (2008 m. spalio–lapkričio mėn. ir 2009 m. liepos–
rugpjūčio mėn.). 

Iki 2010 m. sausio mėn. investuotojas dar nebuvo pateikęs paraiškos dėl reikiamų leidimų 
projektui. Pagal naujausią informaciją spaudoje (2009 m. gruodžio mėn.), panašu, kad 
projekto vykdytojas – dėl nagrinėjamos teismo bylos ir pasikeitusių ekonominių sąlygų –
2010 m. pradžioje su vietos valdžios institucijomis galbūt išsamiau aptars projekto vykdytojo 
ketinimus smulkiau apsvarstyti projektą ir laiko jam parinkimą. 

Peticijos pateikėjo pateiktoje informacijoje neminima, kad nesilaikoma Bendrijos teisės aktų. 
Be bendro prašymo visiškai patikrinti paskirtos žemės tinkamumą projekto vietai, nėra 
konkrečių abejonių dėl bet kokio galimo nacionalinių teisės aktų pažeidimo. 

ES teisės atžvilgiu, peticijoje pateiktos informacijos nepakanka ir kadangi nėra oficialaus 
sprendimo, šiuo metu negalima nustatyti jokio ES teisės aktų pažeidimo.“ 


