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Temats: Lūgumraksts Nr. 1381/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Günter Ehmann, par to, ka varas iestādes neveica ietekmes uz vidi 
novērtējumu, piešķirot paplašinātu minerālu ieguves koncesiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Teritorijā, uz ko attiecas apstrīdētās minerālu ieguves koncesijas, lavas un bazalta ieguve tika 
sākta pirms Direktīvas 85/337/EEK (IVN) stāšanās spēkā. Kopš 1997. gada ir piešķirtas 
jaunas koncesijas, neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu, attiecībā uz platību, kas ir par 
aptuveni 100 % lielāka nekā sākotnējā teritorija. Vācijas reģionālā ģeoloģijas un 
kalnrūpniecības iestāde apgalvo, ka ietekmes uz vidi novērtējumi ir nepieciešami, tikai 
piešķirot sākotnējo koncesiju, nevis turpmāk to piešķirot atkārtoti. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka nav ievērota minētā tiesību akta būtība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Direktīvā 85/337/EEK1 noteiktas šādas prasības.

Karjeri vai atklātas izrakteņu ieguves vietas, ja to laukuma platība pārsniedz 25 hektārus, 
uzskaitīti minētās direktīvas I pielikumā. Šiem projektiem jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums atbilstīgi 4. panta 1. punktā noteiktajām prasībām. Pārējie karjeri iekļauti šīs 
direktīvas II pielikumā. II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalstis, izskatot katru 
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gadījumu atsevišķi vai pēc dalībvalstī noteiktajiem sliekšņiem vai kritērijiem, nosaka, vai 
projektam jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. 

Veicot jebkādus grozījumus vai papildinājumus projektos, kas uzskaitīti I pielikumā, jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums; grozījumiem vai papildinājumiem jāatbilst I pielikumā 
noteiktajiem sliekšņiem.

Veicot jebkādus grozījumus vai papildinājumus projektos, kas uzskaitīti I vai II pielikumā, 
kas jau ir apstiprināti, paveikti vai ir veikšanas procesā un kam var būt būtiska nelabvēlīga 
ietekme uz vidi (grozījumi vai papildinājumi, kas nav iekļauti I pielikumā), jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējums.

Lūgumrakstā sniegtā informācija nav pietiekama, lai precizētu nomātās teritorijas, teritorijas, 
kurās notiek darbība vai kurās darbība apturēta/pārtraukta. Ņemot vērā pieejamos 
pierādījumus, nav iespējams konstatēt, kurās teritorijās atļauts paplašināt karjeru, tāpēc nevar 
arī novērtēt šo papildinājumu apmēru un ietekmi. Nomas līgums nav tas pats, kas ieguves 
rūpniecības iestādes izdota atļauja paplašināt karjera ekspluatāciju. Nav iesniegtas 
lūgumraksta iesniedzējam adresētās ieguves rūpniecības kompetentās iestādes vēstules (proti, 
vēstules, kas datētas ar 20.10.2008., 19.05.2009. un 26.02.2010.), kurās paskaidrots, kāpēc 
pirms paplašināšanas atļaujas piešķiršanas nav prasīts ietekmes uz vidi novērtējums; 
pievienota tikai sarakste, kas attiecas uz šīm vēstulēm, kā arī mutiskie paskaidrojumi.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar novērtēt, vai šajā gadījumā pareizi 
piemērota Direktīva 85/337/EEK. Tāpēc Komisija nevar izskatīt šo sūdzību. Ja lūgumraksta 
iesniedzējs sniegtu papildu informāciju, proti, par termiņiem, karjera teritoriju un karjera 
ekspluatācijas paplašināšanas plānu ietekmi, kā arī iestādes lēmuma pamatojumu par ietekmes 
uz vidi novērtējuma nepieciešamību, Komisija varētu turpināt šīs lietas izvērtēšanu.


