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Temats: Lūgumraksts Nr. 1277/2009, ko rīcības grupas „Sophienhütte am Harz” vārdā
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jochen Bremer, par iekārtu cieto, nebīstamo 
atkritumu pārstrādāšanai ar kapacitāti trīs tonnas stundā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka bažas par plānoto iekārtu cieto, nebīstamo atkritumu 
termiskai pārstrādāšanai ar kapacitāti trīs tonnas stundā. Viņš baidās, ka tās plānotā atrašanās 
vieta Langelsheimā (Vācija), kas iepriekš bijusi nopietni piesārņota teritorija, bet pēc tam 
tikusi attīrīta, izmantojot ES finansējumu, vēlreiz cietīs no piesārņojuma radītajām sekām, 
pievienojot tām nopietnu ķīmiskas iekārtas radīto ietekmi uz apkārtējo teritoriju, un ka vietējā 
gaisa piesārņojuma līmenis, kas saskaņā ar veselības aprūpes dienestiem jau tuvojas 
noteiktajiem augšējiem limitiem, atkritumu pārvadājumu pa ceļu rezultātā tiks tālāk 
palielināts. Turklāt minētā teritorija ir plānota arī kā atrašanās vieta ar malku darbināmai 
koģenerācijas iekārtai. Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies, ka gaisa un dzeramā ūdens 
kvalitāte teritorijā pasliktināsies paredzamo daļiņu un smago metālu emisiju augsto līmeņu 
rezultātā, ka zemnieki vairs nevarēs audzēt noteikta veida labību un ka vietējie iedzīvotāji 
cietīs nopietnus finansiālos zaudējumus pēc krasās viņu īpašuma vērtības krišanās gadījumā, 
ja iekārta tiktu uzbūvēta. Viņš lūdz veikt izmeklēšanu attiecībā uz to, vai plānotā šādas 
iekārtas būvniecība minētajā teritorijā ir saskaņā ar pašlaik piemērojamiem vides tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā
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„Lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētā rīcības grupa nepiekrīt plānotās iekārtas, kas paredzēta 
elektroenerģijas ražošanai, termiski pārstrādājot cietos, nebīstamos atkritumus ar jaudu trīs 
tonnas stundā, celtniecībai un ekspluatācijai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šai iekārtai 
daudzējādā ziņā varētu būt negatīva ietekme uz vidi; par to nopietnas bažas pauž 
Langelsheimas (Lejassaksija, Vācija) iedzīvotāji, jo īpaši viņus uztrauc iespējamie riska 
faktori, ko tuvākajā apkārtnē rada gaisa, dzeramā ūdens un lauksaimniecības zemju 
piesārņojuma kumulatīvā ietekme, kā arī intensīvas satiksmes un smaku radītās neērtības. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka plānotā iekārta radīs arī negatīvas ekonomiskas 
un sociālas sekas, piemēram, samazināsies sporta nodarbību iespējas, iedzīvotāji pārcelsies uz 
citām vietām, samazināsies nekustamo īpašumu vērtība un galvenokārt tūrisma un 
lauksaimniecības nozare zaudēs ienākumus.

Ņemot vērā šos apstākļus, lūgumraksta iesniedzējs lūdz novērtēt Langelsheimas teritorijas 
piemērotību plānotās elektrostacijas celtniecībai, rūpīgi pārbaudot šā projekta atbilstību vides 
aizsardzības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Langelsheimas pašvaldība projekta iniciatoram jau ir piešķīrusi zemi elektrostacijas 
celtniecībai, un viņš arī 2009. gada jūlijā saņēma pirmo provizorisko lēmumu
(„Vorbescheid”), kurā apstiprināta teritorijas vispārēja piemērotība paredzamā objekta 
celtniecībai un ekspluatācijai, ļaujot viņam sākt detalizētu projekta plānošanu, ievērojot šajā 
provizoriskajā lēmumā norādīto informāciju un nosacījumus oficiāla pieteikuma iesniegšanai 
projektā paredzēto iekārtu celtniecības un ekspluatācijas atļauju saņemšanai. Provizorisko 
lēmumu pieņēma, ievērojot oficiālu apstiprināšanas procedūru, kurā bija iekļauti arī ietekmes 
uz vidi novērtējumi un sabiedriskā apspriešana (2008. gada oktobris/novembris un 2009. gada 
jūlijs/augusts).

Līdz 2010. gada janvārim ieguldītājs vēl nebija iesniedzis pieteikumu projekta īstenošanai 
nepieciešamo atļauju saņemšanai. Pamatojoties uz neseno informāciju presē (2009. gada 
decembrī), šķiet, ka projekta iniciators  sakarā ar pret viņu izvirzīto prasību tiesā, kā arī 
ekonomiskās situācijas pārmaiņu dēļ  2010. gada sākumā varētu turpināt diskusijas ar 
vietējo pašvaldību par plānoto projekta īstenošanu un grafiku.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija neliecina par iespējamiem Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumiem. Lai gan ir vispārēja prasība pilnībā novērtēt piešķirtās teritorijas piemērotību 
projekta īstenošanai, nav paustas konkrētas bažas par iespējamiem valsts tiesību aktu 
pārkāpumiem.

Lūgumrakstā nav sniega pietiekami plaša informācija par ES tiesību aktos noteikto prasību 
ievērošanu, nekādi oficiāli lēmumi vēl nav pieņemti, un Komisija šajā posmā nevar konstatēt 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumus.”


