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Temats: Lūgumraksts Nr. 0552/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais V. S., par 
plānoto vēja enerģijas projektu Lameļļa de Maras piekrastē (Taragona, 
Spānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs brīdina par iespējami postošu ietekmi, ko var radīt jūras vēja 
enerģijas projekts, kurā tiktu uzstādītas daudzas vēja turbīnas tikai 3 km attālumā no Lameļļa 
de Maras piekrastes (Taragona, Spānija). ZÈFIR izmēģinājumu stacija ir plānota kā 
pētniecisks vēja ģeneratoru parks, lai izmēģinātu 4 aeroģeneratorus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret projektu, kura īstenošanas gaitā paredzēta daudzu vēja 
turbīnu izbūve 3 km attālumā no Lameļļa de Maras pašvaldības piekrastes Taragonas 
provincē (Katalonija, Spānija). Šis projekts tiks īstenots t. s. „ZÈFIR izmēģinājumu stacijas 
projekta” ietvaros. Tas ir pētniecisks vēja ģeneratoru parka projekts, kura mērķis ir izmēģināt 
4 aeroģeneratorus elektroenerģijas ražošanai. Šķiet, ka šo projektu virza Katalonijas 
Enerģētikas pētniecības institūts (IREC).

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šis projekts tiek īstenots pārāk tuvu piekrastei, un tas 
postoši ietekmēs tūrismu un vietējo ekonomiku. Viņš uzsver, ka vietējie iedzīvotāji neatbalsta 
šo projektu. Jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzējs nemin konkrētu ES vides tiesību aktu 
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pārkāpumu.

Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta iesniedzēja norādīto informāciju, ņemot vērā ES 
vides tiesību aktus, kas šim gadījumam varētu būt piemērojami.

Direktīvā 2011/92/ES1 (zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) ir 
noteiktas prasības dažu sabiedrisku un privātu projektu IVN veikšanai.

IVN direktīvā ir nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic 
vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, novērtējot katru gadījumu 
atsevišķi un/vai atbilstīgi valsts transponēšanas tiesību aktos paredzētajiem robežlielumiem 
vai kritērijiem, nosaka, vai projektam ir jāveic IVN. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi 
vai nosakot robežlielumus vai kritērijus, ir jāņem vērā direktīvas III pielikumā paredzētie 
attiecīgie atlases kritēriji. Tajos iekļauti projekta raksturojums, atrašanās vieta un iespējamās 
ietekmes raksturojums. Par konstatētajiem faktiem jāinformē sabiedrība.

Jānorāda, ka IVN direktīvas II pielikuma 3. punkta i) apakšpunktā ir minētas „iekārtas vēja 
izmantošanai, lai ražotu enerģiju (vēja saimniecības)”. Saskaņā ar pieejamo informāciju 
attiecībā uz šo projektu joprojām turpinās EIA procedūra. Paziņojums par sabiedriskās 
apspriešanas posma uzsākšanu tika publicēts 2012. gada 3. martā valsts oficiālajā vēstnesī 
(BOE Nr. 54).

IVN procedūra nodrošina, ka tiek noteikta un novērtēta jebkāda projektu radītā ietekme uz 
vidi, pirms kompetentā iestāde izsniedz būvniecības atļauju. Sabiedrība var paust savu 
viedokli, un visi apspriešanas rezultāti ir jāņem vērā. Sabiedrība jāinformē arī par būvniecības 
atļaujas saturu.

ES Dabas aizsardzības direktīvas (Putnu direktīva 2009/147/EK2 un Dzīvotņu direktīva 
92/43/EEK3) būtu jāpiemēro gadījumos, ja attiecīgais projekts varētu būtiski ietekmēt kādu no 
Natura 2000 teritorijām, jo īpaši tas attiecas uz piekrastes teritorijām. Šajā gadījumā šis 
projekts var ietekmēt Kopienas nozīmes piekrastes teritoriju „Litoral meridional tarragoní” 
(kods ES5140001). IVN direktīvu var izmantot arī kā Dabas aizsardzības direktīvās noteikto 
prasību piemērošanas instrumentu.

Attiecībā uz Direktīvu 2008/56/EK4 (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) — šajā gadījumā nav 
noteikts neviens no iespējamiem šā tiesību akta pārkāpumiem.

Jānorāda, ka saistībā ar ES apņemšanos attīstīt atjaunojamo energoresursu jomu ir izveidots
vēja enerģijas nozares attīstībai labvēlīgs tiesiskais regulējums5, vienlaikus nodrošinot, ka 
šāda veida enerģijas ieguves attīstība un paplašināšana notiek saskaņā ar ES vides tiesību 

                                               
1 Grozītā Direktīva 2011/92/ES (OV L 26, 28.1.2012.), Direktīvas 85/337/EEK kodificētā redakcija, par dažu 

sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.
2 Direktīva 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.), ar ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu 

aizsardzību (OV L 103, 25.4.1979.).
3 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
4 Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (OV L 164, 

25.6.2008.).
5 Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināö anu (OV L 140, 5.6.2009.).
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aktiem.

Plānots, ka vēja enerģija, kas ir tīrs, atjaunojams enerģijas avots, sniegs ievērojamu 
ieguldījumu ES enerģētikas mērķu 2020. gadam sasniegšanā. Tas arī palīdzēs ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu un gaisu piesārņojošu vielu emisijas, kā arī ar parasto 
elektroenerģijas ieguvi ES saistīto saldūdens patēriņu. Kopumā vēja enerģijas izmantošana 
palīdz ekonomikai samazināt enerģētisko atkarību, sniedz ieguldījumu sociālās kohēzijas 
jomā un veicina tehnoloģiju attīstību, ietverot eksportu.

Secinājumi

Ņemot vērā šajā lūgumrakstā sniegto informāciju, Komisija nevar rast pierādījumus tam, ka 
pārkāpti ES tiesību akti vides jomā. Tāpēc Komisija neredz pamatojumu šā jautājuma 
turpmākai izskatīšanai.


