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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0236/2013, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Patrick 
Vanhoudt un kam pievienoti 35 paraksti, par spēkstacijas projekta 
apstiprinājumu Gonderanžā, Luksemburgā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Luksemburgu par Eiropas tiesību aktu pārkāpumu, atļaujot 
Gonderanžā būvēt spēkstaciju. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē konkrēti to, ka nav ievērota 
Seveso direktīva (Direktīva 96/82/EK, ko aizstāj Direktīva 2012/18/ES) par tādu smagu 
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, Atkritumu 
pamatdirektīva (Direktīva 2008/98/EK) un Rūpniecisko emisiju direktīva 
(Direktīva 2010/75/ES). Tā būs privāta spēkstacija un nodrošinās ūdeni un elektrību 
komercplatībai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, īstenojot šo projektu, rūpnieciskā 
mērogā tiks dedzināti kokmateriāli, un tas radīs nopietnus apdraudējumus veselības, drošības 
un ekonomikas jomā vietējiem iedzīvotājiem un apkārtējai videi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

* Padomes Direktīva 96/82/EK1 (Seveso direktīva)

Seveso II Direktīvā 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros 
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iesaistītas bīstamas vielas, paredzēti noteikumi uzņēmējiem un atbildīgajām iestādēm attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuros bīstamās vielas ir lielākā apjomā nekā direktīvas pielikumos norādītie 
kritiskie daudzumi. Atkarībā no ķīmisko vielu kategorijas tām piemēro dažādas robežvērtības, 
zemākās no tām attiecinot uz augstākās bīstamības vielām. Biogāze atkarībā no tās sastāva var 
piederēt dažādām vielu kategorijām, uz kurām attiecas Seveso direktīva. 

Lai noteiktu, vai piemērojama Seveso direktīva, Komisija lūgs Luksemburgas iestādes sniegt 
informāciju par izmantojamās biogāzes sastāvu un ķīmisko klasifikāciju, kā arī apjomiem, kas 
tiks saražoti un/vai uzglabāti minētās spēkstacijas teritorijā.  

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES1 (Rūpniecisko emisiju direktīva jeb
RED)

Direktīvā 2010/75/ES ir noteikta atļauju izsniegšanas procedūra un prasības, kas jāievēro, 
veicot direktīvas I pielikumā minētās darbības, lai novērstu vai mazinātu piesārņojošas 
emisijas gaisā, ūdenī un augsnē, kā arī novērstu atkritumu rašanos. RED attiecas uz darbībām, 
ko veido nebīstamu atkritumu reģenerācija ar jaudu, kura pārsniedz 75 tonnu apstrādi dienā 
un ietver bioloģisko pārstrādi (100 tonnas dienā anaerobās sadalīšanas gadījumā). 

Lai konstatētu, vai RED attiecas uz lūgumrakstā minēto spēkstaciju, Komisija lūgs 
Luksemburgas iestādes sniegt detalizētu informāciju par darbībām, kas tiks veiktas šajā 
spēkstacijā, izmantojamo degvielu(-ām) un to, vai ir ievērotas prasības par piemērojamām 
robežvērtībām. 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES2 (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb
IVN direktīva)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 4. panta 2. punktu, ja projekts ir iekļauts kādā no 
II pielikumā uzskaitītajām kategorijām, dalībvalstis nosaka, vai tam ir jāveic novērtējums 
saskaņā ar 5. līdz 10. pantu. Jebkurš projekts, kas minēts attiecīgajā pielikumā, ir obligāti 
jāpārbauda vismaz attiecībā uz tā iespējamo ietekmi uz vidi, šo ietekmi vērtējot ļoti plaši. 
Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto aprakstu, uz projektu, visticamāk, attiecas II pielikuma 
trešā daļa par enerģētiku (a) rūpnieciskās iekārtas elektrības, tvaiku un karstā ūdens ražošanai 
(projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)). Līdz ar to ir vajadzīgs, lai iestādes būtu veikušas
vismaz šādu sākotnējo pārbaudi, un, ja ir konstatēta ietekme, ― pilnīgu novērtējumu. 

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, IVN nav veikts. Ņemot to vērā, 
Komisija jautās Luksemburgas iestādēm, vai tās, izsniedzot atļauju biogāzes ražotnes 
darbībai, ir veikušas vismaz sākotnējo pārbaudi par projekta iespējamo ietekmi uz vidi, kā 
paredz direktīvas prasības, un, ja tāda ir veikta, kādi ir bijuši tās rezultāti. 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK3 par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN 
direktīva) 
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Saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 1. un 2. punktu vides novērtējumu veic plāniem un 
programmām, kurām var būt būtiska ietekme uz vidi, kuras cita starpā ir sagatavotas 
enerģētikas, rūpniecības, atkritumu apsaimniekošanas, pilsētu un lauku plānošanas vai zemes 
apsaimniekošanas jomā un kurās noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības saskaņošanai 
projektiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2011/92/EK I un II pielikumā. 

No lūgumrakstā sniegtās informācijas izriet, ka SVN tika pabeigts 2011. gada aprīlī un ka 
tāpēc Luksemburgas iestādes ir izpildījušas savu pienākumu saskaņā ar SVN direktīvu. Lai 
gūtu pilnīgu priekšstatu par situāciju, Komisija lūgs Luksemburgas iestādes sniegt informāciju 
par procedūru, kas ir ievērota. 

* Padomes Direktīva 92/43/EEK1 (Dzīvotņu direktīva)

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas nav tieši 
saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā 
ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē 
ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus 
par ietekmi uz minēto teritoriju un saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, atbildīgās valsts 
iestādes piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta 
attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojušas plašas 
sabiedrības viedokli. Direktīvas 6. panta 4. punktā paredzēti noteikumi par tādu plānu vai 
projektu atļaušanu, kas, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz Natura 2000
teritoriju, alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu labā. 

Komisija lūgs sniegt informāciju par šo noteikumu īstenošanu un konkrēti par to, vai un 
pamatojoties uz kādiem kritērijiem ir secināts, ka projekts būtiski neietekmēs nevienu 
Natura 2000 teritoriju, un par to, vai ir īstenoti iepriekšminētie noteikumi.

⃰ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK2 (Atkritumu pamatdirektīva)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 23. pantu dalībvalstīm jāpieprasa, lai ikviens uzņēmums 
vai organizācija, kas iecerējusi veikt atkritumu apstrādi, saņemtu atbildīgo iestāžu atļauju. 
Tādā atļaujā cita starpā norāda tehniskās un cita veida prasības attiecīgajai teritorijai un 
veicamos drošības un piesardzības pasākumus.

Turklāt Atkritumu pamatdirektīvas 23. panta 3. punktā ir noteikts, ka paredzētajai atkritumu 
apstrādes metodei ir jābūt tādai, lai spētu pienācīgi ievērot 13. pantu par cilvēku veselības un 
vides aizsardzību. Ja atbildīgās iestādes šādu metodi uzskata par nepieņemamu, tās atsakās 
izsniegt atļauju. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija jautās Luksemburgas iestādēm, vai, izsniedzot atļauju 
biogāzes ražotnes darbībai, ir izpildītas minētās ES tiesību normas.

Secinājums
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Tā kā pastāv iespēja, ka ir noticis ES tiesību normu pārkāpums, Komisija sāks izmeklēšanu, 
iesaistot tajā Luksemburgas iestādes. 

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2015. gada 28. februārī

* Padomes Direktīva 96/82/EK1 (Seveso direktīva)

No informācijas, ko Luksemburgas iestādes sniegušas 2014. gada 26. septembrī un 1. oktobrī, 
atbildot uz Komisijas dienestu 2014. gada 18. jūnija vēstuli, var secināt, ka Seveso direktīva 
Gonderanžas projektam nav piemērojama, jo maksimālais biogāzes apjoms, kas tiks uzglabāts 
spēkstacijas teritorijā, ir 4,6 tonnas. Tas ir mazāk par Seveso direktīvā noteikto kritisko 
daudzumu, kas būtu 5 tonnas, ja biogāzi klasificētu kā īpaši viegli uzliesmojošu gāzi, vai 
50 tonnas, ja dabasgāzei līdzīgu īpašību dēļ biogāzi saskaņā ar Seveso direktīvu klasificētu 
vienā kategorijā ar dabasgāzi. 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES2 (Rūpniecisko emisiju direktīva jeb 
RED)

Sniedzot iepriekšminēto atbildi, Luksemburgas iestādes ir apstiprinājušas, ka vienīgā 
atkritumu pārstrādes darbība būs to anaeroba iztvaicēšana (sadalīšana) un ka sadedzināšanas 
iekārta atkritumu pārstrādei netiks izmantota. Nebīstamu atkritumu reģenerācijas jauda varētu 
būt 15 300 tonnas gadā, t. i., 42 tonnas dienā. Tātad šī jauda nepārsniegs 100 tonnas dienā, 
proti, robežvērtību, kuru sasniedzot būtu jāpiemēro RED, ja vienīgā atkritumu pārstrādes 
darbība ir nebīstamu atkritumu anaeroba iztvaicēšana. 

Saskaņā ar sadedzināšanas iekārtas projektu tās kopējā nominālā ievadītā siltumjauda būs 
pavisam 6,5 MW, t. i., krietni mazāka par 50 MW robežvērtību, kuru sasniedzot būtu 
jāpiemēro RED.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES3 (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb 
IVN direktīva)

Ņemot vērā lūgumrakstā sniegto projekta aprakstu, Komisija centās noskaidrot, kāpēc 
Luksemburgas iestādes uzskata, ka nav jāpiemēro Direktīvas 2011/92/ES (IVN direktīvas) 
II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkts „rūpnieciskās iekārtas elektrības, tvaiku un karstā ūdens 
ražošanai (projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)” un 11. punkta b) apakšpunkts „iekārtas 
atkritumu noglabāšanai (projekti, kas nav ietverti I pielikumā)”. 

Saskaņā ar IVN direktīvas 4. panta 2. punktu, ja projekts ietilpst kādā no direktīvas 
II pielikumā uzskaitītajām kategorijām, dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi vai arī 
izmantojot pašu noteiktos limitus vai kritērijus, lemj par to, vai ir jāveic attiecīgā projekta 
IVN (sākotnējā pārbaude). Sākotnējā pārbaude būtu jāveic, ņemot vērā IVN direktīvas 
III pielikumā noteiktos kritērijus, un, ja projekts var būtiski ietekmēt vidi, būtu vajadzīgs arī 
IVN.
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Luksemburgas iestādes uzskata, ka IVN direktīva uz šo projektu neattiecas. Atbildot uz 
informācijas pieprasījumu sistēmā „EU Pilot”, tās apgalvo, ka konkrētajam projektam nav 
neviena raksturlieluma, kura dēļ būtu jāpiemēro IVN direktīva. Luksemburgas iestādes jo 
īpaši norāda, ka ir plānots ražot biogāzi, nevis elektrību, tvaiku vai karsto ūdeni un ka tādēļ 
IVN direktīvas II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkts šim projektam nav piemērojams. 
Turklāt tās apgalvo, ka projektētā jauda ir tikai 2,6 miljoni m3 biogāzes gadā un ka iekārtas 
saražotā siltuma jauda būs mazāka par 15 MW (tātad nepārsniegs Direktīvā 2010/75/ES 
(RED) noteikto robežvērtību), tādēļ to arī nevar uzskatīt par rūpniecisku iekārtu, un 
2015. gada 21. janvāra sanāksmē Luksemburgas iestādes paskaidroja, ka tā drīzāk ir atkritumu 
reģenerācijas, nevis likvidēšanas iekārta, līdz ar to nav piemērojams arī IVN direktīvas 
II pielikuma 11. punkta b) apakšpunkts. 

Luksemburgas iestādēm ir taisnība — IVN direktīvā nav noteikta atsevišķa biogāzes 
ražošanas projektu kategorija. Šis secinājums nebūt nenozīmē, ka IVN direktīva šādiem 
biogāzes projektiem nekad netiks piemērota, tomēr konkrētajā gadījumā Komisija nevar 
konstatēt, ka Luksemburgas iestādes, izvērtējot pieteikumu un 2011. gada 26. aprīlī izsniedzot 
atļauju, būtu kļūdaini secinājušas, ka IVN direktīva šim projektam nav piemērojama. Līdz ar 
to Komisija neuzskata, ka Luksemburga 2011. gadā būtu pārkāpusi IVN direktīvu. 

Tā kā biogāzes projektu skaits kopš tā laika ir palielinājies un Komisijai ir uzdoti jautājumi 
par IVN direktīvas piemērošanu, tā patlaban gatavojas pabeigt praktisku norādījumu izstrādi 
ar biogāzi saistītiem projektiem, kuriem piemērojama IVN direktīva. 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK1 par noteiktu 
plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN 
direktīva) 

Sniedzot atbildi sistēmā „EU Pilot”, Luksemburgas iestādes norāda, ka projekta dēļ 
nemainītos tās teritorijas klasifikācija, kurā projektu paredzēts īstenot. 

Papildinot savu atbildi, Luksemburgas iestādes norāda, ka projektu ir paredzēts īstenot lauku 
teritorijā (uz lauksaimniecībā izmantojamas zemes), kur saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
atļaut uzstādīt iekārtas no atjaunojamiem resursiem iegūtas enerģijas ražošanai, nemainot 
attiecīgā zemesgabala klasifikāciju. No šīs atbildes var secināt, ka nav jāmaina tagadējais 
zemes izmantošanas plāns (plan d´aménagement general). SVN direktīva ir piemērojama tikai 
tad, ja tiek mainīts jau pieņemts zemes izmantošanas plāns, tādēļ Komisija nevar konstatēt, ka 
būtu pārkāpta SVN direktīva.

* Padomes Direktīva 92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīva)

Komisija ir lūgusi atbildīgās iestādes precizēt, vai un kā ir īstenoti Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 3. punkta noteikumi, un jo īpaši norādīt, vai un pamatojoties uz kādiem kritērijiem ir 
secināts, ka projekts atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem būtiski neietekmēs 
blakusesošo Natura 2000 tīkla teritoriju, vai arī norādīt, kā ir īstenoti Dzīvotņu direktīvas 
6. panta 4. punkta noteikumi.
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Atbildīgās iestādes atbildēja — lēmumu par to, ka projekts atsevišķi vai kopā ar citiem 
plāniem vai projektiem nevarētu būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju „Pelouses calcaires 
de la région de Junglinster” (LU 0001020), tās ir pieņēmušas, pamatojoties uz sākotnējo 
pārbaudi, ko saskaņā ar zinātniskiem kritērijiem veikusi attiecīgi pilnvarota un neatkarīga 
struktūra. Pārbaude veikta saistībā ar atļaujas izsniegšanas procedūru, kas noteikta valsts vides 
tiesību aktos (2004. gada 19. janvāra grozītais Likums par dabas un dabas resursu 
aizsardzību). Sākotnējās pārbaudes rezultātā secināts: „Le projet de la centrale et son 
implantation n‘affectent aucun habitat, ni espèce cible visés par la zone spéciale de 
conservation „Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU 0001020)”. Au vu de la 
distance entre l’installation du projet et les limites de la zone visée, tout doute de perturbation 
d’une espèce cible, respectivement tout doute de pollution, dégradation ou destruction 
d’habitat cible ou d’habitat d’espèce cible ont pu être écartés quant à l’exploitation de la 
centrale.” [„Spēkstacijas būvniecības projekts un tās atrašanās vieta neietekmē nevienu 
dzīvotni vai mērķsugu, kuru dēļ ir izveidota īpaši aizsargājamā dabas teritorija „Junglinsteras 
novada kaļķakmens pļavas” (LU 0001020). Ņemot vērā attālumu līdz spēkstacijai un šīs 
teritorijas ierobežoto platību, tiek izslēgta iespēja, ka spēkstacijas darbība varētu nodarīt 
kaitējumu mērķsugām, proti, tiek izslēgta jebkāda attiecīgo dzīvotņu vai mērķsugu 
piesārņošanas, noplicināšanas vai iznīcināšanas iespēja.”] Pamatojoties uz šo novērtējumu,
tika izsniegta atļauja saskaņā ar valsts dabas aizsardzības tiesību aktiem un Dzīvotņu 
direktīvas 6. panta 3. punktu.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK1 (Atkritumu pamatdirektīva)

Luksemburgas Ilgtspējīgas attīstības un infrastruktūras ministrijas (Ministère du 
Developpement durable et des Infrastructures) 2011. gada 26. aprīļa rīkojums 
Nr. 1/10/0456/DD atbilst prasībām, kas uzskaitītas Atkritumu pamatdirektīvas 23. pantā par 
atļaujas izsniegšanu atkritumu apstrādei. 

Secinājums

Veicot pārbaudi sistēmā „EU Pilot”, Komisija secināja, ka nav pārkāpta ne Seveso direktīva, 
ne Rūpniecisko emisiju direktīva (RED), ne Dzīvotņu direktīva vai Atkritumu pamatdirektīva. 
Pēc jautājuma apspriešanas 2015. gada 21. janvāra sanāksmē ar Luksemburgas iestādēm 
Komisija arī secināja, ka trūkst pierādījumu, kas ļautu pamatoti konstatēt IVN direktīvas vai 
SVN direktīvas pārkāpumu. Līdz ar to Komisija nesāks procedūru par valsts pienākumu 
neizpildi. 

Attiecībā uz biogāzi un IVN direktīvu Komisija tomēr vēl sniegs dalībvalstīm papildu 
norādījumus.  

Turklāt Komisija ir informēta, ka valsts tiesībaizsardzības līdzekļi saskaņā ar IVN direktīvas 
11. pantu jau ir izmantoti vēl pirms lūgumraksta iesniegšanas. 
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