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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0480/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Barbara Kohnke
un kam pievienoti 15 paraksti, par nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, ko rada vēja 
enerģijas parks, kas atrodas netālu no Puck

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par plānoto 11 vēja turbīnu, ko paredzēts izvietot netālu 
no Puck – pilsētas Baltijas jūras krastā un Bieławski Błota neskartās dabas teritorijā, 
nelabvēlīgo ietekmi uz vietējo vidi un ekonomiku, un uzskata, ka tās mazinās šīs vietas 
pievilcību tūristu acīs, un norāda, ka vairākas vietējās putnu sugas minētas Padomes Direktīvā 
Nr. 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. Tāpēc 
lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu veikt pārbaudi, lai noskaidrotu, kādā mērā 
projekts, par kuru attiecīgās iestādes nav apspriedušās ar vietējiem iedzīvotājiem, atbilst 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 194. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā

„Ņemot vērā saistības, kādas dalībvalstīm noteiktas saskaņā ar Biotopu direktīvas 6. panta 3. un 
4. 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 
saglabāšanas mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju un 
saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt plāna vai projekta 
īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
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viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli.

Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, un alternatīvu risinājumu 
trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas 
ietver arī sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos
kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 
Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem.

Iepriekš minētie nosacījumi attiecas ne tikai uz Kopienas nozīmes teritorijām, bet arī uz īpaši 
aizsargājamām teritorijām saskaņā ar iepriekš minētās Biotopu direktīvas 7. pantu.

Komisija izvērtēja faktus, uz kuriem norādīja lūgumraksta iesniedzēja, t.i., ieceri būvēt vēja 
enerģijas ražotni Gniezdzewo ciematā Puck teritorijā un plānus būvēt vēl astoņas vēja turbīnas 
Puck teritorijā netālu no vietām, kur uzsākta ĪAT izveide vai paredzēts to uzsākt (PLB 220005, 
PLB 990002, PLB 220001), kā arī iecerēta KNT izveide (PLH 220032).

Komisija veica novērtējumu un nolēma uzsākt pašiniciatīvas lietu, lai veiktu papildu pārbaudi, jo 
sniegtie fakti liecina par to ES tiesību aktu vides jomā iespējamu pārkāpumu, konkrēti,
Direktīvas Nr. 92/43/EEK (Biotopu direktīva) un Direktīvas Nr. 79/409/EEK (Putnu direktīva) 
pārkāpumu, kā arī to principu pārkāpumu, kas minēti Tiesas lēmumos lietā Dragaggi (C-117/03) 
un lietā Bund Naturschutz (C-244/05).

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par šo pārbaužu rezultātiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Kā norādīts Komisijas iepriekšējā atbildē, tā uzsāka jaunu pašiniciatīvas lietu, lai veiktu papildu 
izmeklēšanu attiecībā uz izvirzītajiem jautājumiem un noteiktu EK vides tiesību aktu iespējamu 
pārkāpumu, konkrēti, Direktīvas1 92/43/EEK (Dzīvotņu direktīva) un Direktīvas2 79/409/EEK 
(Putnu direktīva) pārkāpumu, kā arī to principu pārkāpumu, kas minēti Tiesas lēmumos lietā 
Dragaggi (C-117/03) un lietā Bund Naturschutz (C-244/05).

Lūgumrakstu komitejas sēdes laikā 2008. gada 24. jūnijā Komisija informēja Eiropas 
Parlamentu, ka tā ir sazinājusies ar lūgumraksta iesniedzēju, lūdzot iesniegt papildu informāciju, 
lai Komisija varētu atbilstīgi izvērtēt šo lietu. Tā kā no lūgumraksta iesniedzēja informācija 
netika saņemta, jautājums tika izvirzīts 2009. gada 16. jūnijā notikušajā divpusējā sanāksmē ar 
Polijas varas iestādēm. Polijas varas iestādes informēja Komisiju, ka attiecīgo projektu 
apstiprināšanas procedūras bija saskaņā ar EK vides tiesību aktu prasībām, un projektu 
uzraudzība neliecināja, ka projekti ļoti nelabvēlīgi ietekmētu sugas, ko aizsargā EK tiesību akti. 
Attiecīgos materiālus iesniedza Komisijai, kura tos izvērtēja. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Komisija uzskatīja, ka pārkāpuma procedūras uzsākšanai nav pietiekama pamatojuma, tāpēc 
pašiniciatīvas lieta tika izbeigta 2009. gada 26. oktobrī.”
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