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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1555/2012, ko Kleedorf rajona (Bādbrambahā) iedzīvotāju 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Helmut Wolfram un kam pievienots 
vēl viens paraksts, par vēja turbīnu uzstādīšanu vāciešu apdzīvotas vietas 
tuvumā pie Čehijas Republikas robežas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Bādbrambahas pašvaldības mērs (Vācijā). Tuvu līdzās kādam 
rajonam viņa pašvaldībā, kas atrodas pie Vācijas un Čehijas Republikas robežas, Čehijas pusē 
tiek būvēts vēja ģeneratoru parks. Šis vēja ģeneratoru parks ir viens no vairāku šādu parku 
grupas, ko Čehijas pārvaldes iestādes ir iecerējušas uzbūvēt. Lūgumraksta iesniedzēja 
pārstāvētās pašvaldības dzīvojamās teritorijas iedzīvotāji ir izveidojuši iedzīvotāju rīcības 
grupu, lai protestētu pret vēja ģeneratoru uzstādīšanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
vēja ģeneratori atrodas pārāk tuvu apdzīvotai teritorijai, tātad tie varētu negatīvi ietekmēt 
iedzīvotāju veselību (trokšņa radītie traucējumi, ēnas). Kaitējumu var izraisīt arī tas, ka vēja 
ģeneratoru dēļ pašvaldība zaudēs pievilcību tūristu acīs. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas arī 
noskaidrot, vai Eiropas tiesību aktos nav paredzēta Vācijas un Čehijas Republikas 
apspriešanās pirms šāda vēja ģeneratoru parka projekta uzsākšanas un vai šajā gadījumā vērā 
ir ņemtas aizsargājamās dabas teritorijas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Nav ES tiesību aktu, kas būtu saistīti ar vēja ģeneratoru ietekmi uz cilvēku veselību un 
tūrismu. Dažādi projekta ietekmes uz vidi jautājumi tiek veikti ietekmes uz vidi novērtējuma 
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procesā. Šādi ietekmes uz vidi novērtējumi jāveic dalībvalstīm. 

Saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES II pielikuma 4. panta 2. punktu1 (Direktīva par ietekmes uz 
vidi novērtējumu), dalībvalstīm pašām ir pienākums izlemt, vai vēja enerģijas projektiem 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Attiecīgajā Čehijas IVN tiesību aktā ir prasība, lai tiktu 
veikta šādu projektu pārbaudes procedūra, pēc kuras, iespējams, var pieņemt lēmumu par 
ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu. Šī projekta pārbaudes procedūrā, kas tika veikta 
2010. gadā2, secināja, ka tam nebūs ievērojamas ietekmes uz vidi, tostarp arī uz Natura 2000
teritorijām.

Attiecībā uz iespējamo ietekmi uz dabas rezervātiem atbilstošie ES tiesību akti ir Direktīva 
2009/174/EK3 (Putnu direktīva) un Direktīva 92/43/EEK4 Dzīvotņu direktīva). Principā nav 
nekādas neatbilstības starp vēja ģeneratoru attīstību un ES dabas tiesību aktiem. Katrs projekts 
jāizvērtē atsevišķi. Komisija veicina paraugpraksi attiecībā uz šādu iekārtu atrašanās vietu, 
plānošanu, projekta izstrādi, celtniecību un darbību, lai samazinātu to ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību. Tāpēc Komisija ir izstrādājusi pamatnostādņu dokumentu, kurā koncentrēta 
uzmanība uz vēja enerģijas ieguves attīstību un Natura 2000 teritorijām5.

Minētā teritorija atrodas pašos Čehijas Republikas rietumos Horni Pasekā pie robežas ar 
Vācijas Federatīvo Republiku. Projektētais objekts atrodas zālāju teritorijā, ko gan robežas 
Čehijas, gan Vācijas pusē ieskauj mežu veģetācija. Projektā paredzēti 5 vēja ģeneratori 
VESTAS V90 (katrs 2 MW). To apstiprināja 2010. gadā un īstenoja 2012. gadā. 

Tuvākās Vācijas Natura 2000 teritorijas ir SCI DE5639302 Raunerbach- und Haarbachtal. 
Nevienā no šīm teritorijām nav sugu, kurām varētu kaitēt vēja ģeneratori. Vēl viena teritorija, 
SPA DE5640451 Elstergebirge, atrodas aptuveni 3 km uz ziemeļaustrumiem no ģeneratoriem. 
Komisijai nav nekādu pierādījumu, ka šīs teritorijas negatīvi ietekmēs pieci vēja ģeneratori. 

Tā kā attiecībā uz trokšņa ietekmi nav noteiktu ES standartu, trokšņa līmeni pie dzīvojamām 
mājām Vācijā, Kleedorf ciematā, aptuveni 412 km no ģeneratoru atrašanās vietas, pārbaudīja, 
pamatojoties uz Vācijas tiesību aktiem.

IVN nav pieprasīts ietekmes uz tūrismu novērtējums, jo tas nav saistīts ar ietekmi uz vidi. 

Secinājumi

Pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis līgumraksta iesniedzējs un ko publiskojušas valsts 
pārvaldes iestādes, Komisija nav konstatējusi nekādu ES tiesību aktu pārkāpumu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 

vidi novērtējumu, ar ko kodificē Direktīvu 85/337/EEK; OV L 26, 28.1.2012.
2 Saite uz pārbaudes materiāliem: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, ar ko kodificē 

Direktīvu 79/409/EEK; OV L 20, 26.1.2010, 7. lpp.
4 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 

aizsardzību; OV L 206, 22.7.1992, 7. lpp.
5 Eiropas Komisija (2010) — Pamatnostādnes vēja enerģijas attīstībai un Natura 2000. Saite: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf


