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Temats: Lūgumraksts Nr. 1136/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Heinz-
Peter Schepputat, par Reinas ielejas aizsargāšanu no oglekļa oksīda 
cauruļvada celtniecības, ko veic uzņēmums Bayer Material Science

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret oglekļa monoksīda cauruļvada celtniecības uzsākšanu 
Reinas ielejā, apgalvojot, ka nav ņemti vērā vides jautājumi un vietējo iedzīvotāju drošība, un 
norādot, ka 65 kilometrus garais cauruļvads tiks būvēts cauri parkiem, meža zemēm un 
laukiem, kā arī netālu no apdzīvotām vietām. Šķiet, Ziemeļreinas-Vestfālenes parlaments 
2004. gadā apstiprināja šo projektu tāpēc, ka uzņēmums solīja izveidot jaunas darbavietas. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina komiteju rīkoties, lai apturētu darbus un noskaidrotu, cik lielā 
mērā šis projekts apdraud retu floru un faunu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Šis lūgumraksts attiecas uz 68 kilometrus gara oglekļa monoksīda cauruļvada celtniecību 
Reinas ielejā. 

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka celtniecības darbus uzsāka, neņemot vērā apkārtējo vidi 
vai vietējo iedzīvotāju drošību, un norāda, ka cauruļvadu būvēs cauri atpūtas rajoniem, 
mežiem, laukiem un tuvu pie apdzīvotām vietām. 
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Bez tam lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka 2004. gadā šā projekta pieņemšanu Ziemeļreinas-
Vestfālenes parlamentā, neņemot vērā ietekmi uz apkārtējo vidi, panāca tāpēc, ka uzņēmums 
apsolīja jaunas darba vietas.   

Lūgumraksta iesniedzēja minētajam projektam ir piemērojama Padomes Direktīva
85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (“IVN 
direktīva”), ko grozīja ar Direktīvām 97/11/EK2 un 2003/35/EK3. Saskaņā ar šo direktīvu tiem 
projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, inter alia, to rakstura, izmēru vai
atrašanās vietas dēļ, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums pirms to attīstības saskaņošanas. 

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), jānosaka un jānovērtē projekta iespējamo ietekmi 
uz apkārtējo vidi, un jāierosina pasākumi, lai izvairītos no būtiskas kaitīgas ietekmes, 
samazinātu to un, ja iespējams, radītu tai pretlīdzekli.

Ņemot vērā pieejamo informāciju attiecībā uz cauruļvada būvniecību, tika veikta visa 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (IVN) saskaņā ar IVN direktīvas noteikumiem. 
Diseldorfas rajona pārvalde apstiprināja iepriekš minētās IVN attīstības saskaņošanu 
(Planfeststellungsbeschluss) 2007. gada 14. februārī (lieta n°5418/8- BIS) un to publicēja 
skarto rajonu oficiālajos vēstnešos. 

Secinājumi

Šajos apstākļos Komisija nevar atklāt nevienu Eiropas Komisijas vides tiesību aktu 
pārkāpumu un tāpēc nevar turpmāk izskatīt šo jautājumu. 
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