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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1017/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgie Wilfried & 
Astrid Nöhring un kam pievienoti 2 paraksti, par iebildumiem pret biogāzes 
objekta izveidi Celles pilsētā (Lejassaksijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji aicina nekavējoties izdot rīkojumu attiecībā uz biogāzes rūpnīcas 
izveides projektu. Viņi atsaucas uz Direktīvu 96/82/EK (SEVESO II) un apgalvo, ka saistībā 
ar projektu nav notikusi sabiedriskā apspriešana un ka rūpnīca atradīsies pārāk tuvu 
apbūvētajai teritorijai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Seveso II direktīvu1 piemēro uzņēmumiem, kuros atrodas noteikts daudzums bīstamu vielu, 
kas lūgumraksta iesniedzēja norādītajā gadījumā ir īpaši viegli uzliesmojoša gāze. Dažas 
prasības attiecas uz rūpnīcām, kurās ir 10 līdz 50 tonnas bīstamo vielu (zemākas bīstamības 
uzņēmumi). Papildu prasības attiecas uz tām rūpnīcām, kurās ir vairāk nekā 50 tonnas bīstamo 
vielu (augstākas bīstamības uzņēmumi). Komisijai nav detalizētas informācijas par rūpnīcu 
vai tās plānošanas procedūrām. Saskaņā ar pieejamo informāciju rūpnīca tomēr ir zemākas 
bīstamības Seveso uzņēmums. 

Vairākus direktīvas noteikumus piemēro jau, pirms vadītājs sāk būvdarbus vai ekspluatāciju.
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Saskaņā ar 12. panta noteikumiem par zemes izmantošanas plānošanu ir jākontrolē jaunu 
uzņēmumu izvietošana. Dalībvalstīm jānodrošina, ka zemes izmantošanas un/vai citā attiecīgā 
politikā ņem vērā vajadzību ilgtermiņā saglabāt pietiekamus attālumus starp uzņēmumiem, 
kuriem piemēro Seveso II direktīvu, un apdzīvotām un citām vietām. Direktīva neparedz 
noteiktus atstatumus un atstāj dalībvalstu ziņā noteikt to, kādi attālumi piemērojami. Turklāt 
dalībvalstīm jānodrošina, ka visas kompetentās iestādes un plānošanas iestādes, kas atbild par 
lēmumu pieņemšanu šajā jomā, ievieš piemērotas konsultāciju procedūras, lai nodrošinātu, ka 
lēmumu pieņemšanā ir pieejamas tehniskas konsultācijas par uzņēmuma radītiem riskiem, 
taču šis noteikums neparedz sabiedrisku apspriešanu. 13. pantā ietverti noteikumi, kas paredz 
sabiedrisku apspriešanu, taču tie attiecas tikai uz jaunu augstākas bīstamības uzņēmumu 
plānošanu.

Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (Direktīvas 96/61/EK 
kodificēta versija, turpmāk — IPPC direktīva) prasīts, lai iekārtas, uz kurām attiecas 
direktīvas darbības joma, darbotos atbilstoši atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, kuras 
noteiktas, pamatojoties uz labākajām pieejamām metodēm, un kuru mērķis ir novērst un 
gadījumos, kad novēršana ir neiespējama, vispār samazināt emisijas un ietekmi uz vidi 
kopumā. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniegto papildinformāciju, noskaidrots, ka uz iekārtu 
neattiecas IPPC direktīvas darbības joma.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto ierobežoto informāciju, Komisija nevar 
konstatēt Seveso II direktīvas pārkāpumu. Komisijai vajadzīga konkrētāka informācija no 
lūgumraksta iesniedzēja par zemes izmantošanas plānošanas procesu attiecībā uz rūpnīcu, lai 
varētu Vācijas iestādēm uzdot konkrētus jautājumus. Ja lūgumraksta iesniedzējs iesniegs šādu 
informāciju, Komisija varēs turpināt izskatīšanu.
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