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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1398/2008, ko MEDIAK ASKE asociācijas vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Koldo Ortiz de Guinea, par Natura 2000 aizsargājamās 
teritorijās Alava (Spānija) plānoto vēja ģeneratoru parku izveides iespējamo 
negatīvo ietekmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd to, ka Basku zemes autonomā kopiena iecerējusi pārskatīt 
teritoriālo stratēģiju (Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica), kas saistīta ar 
vēja enerģijas iegūšanu. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka šajā stratēģijā iekļauta vairāku 
vēja ģeneratoru parku izveide Natura 2000 aizsargājamajās teritorijās Alava (Montes de 
Iturrieta, Cruz de Alda, Sierra de Arkamo). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šie plāni 
izraisīs ievērojamu ekoloģisku kaitējumu teritorijām, kuras tie skars. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka Basku zemes iestādes paredzējušas piešķirt vairākus līgumus vēja ģeneratoru 
uzstādīšanai, pirms pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka izpētes rezultāti norādītu uz ievērojamu ietekmi uz vidi šajās aizsargājamajās teritorijās, un 
lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties Spānijas iestāžu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo Eiropas 
Savienības tiesību aktu ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lai gan vēja ģeneratoru parku vispārējā izveide atbilst bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai plašākā mērogā, tomēr ir pierādījumi, ka nepiemērota vietas izvēle vēja 
ģeneratoru izvietošanai var izraisīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz bioloģiskās daudzveidības 
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vērtībām reģionālā un vietējā līmenī. Vēja enerģijas parku un citu izstrāžu plānošanā 
dalībvalstīm ir jānodrošina, lai pilnībā tiktu ievērota atbilstība abām direktīvām dabas 
saglabāšanas jomā, proti, Padomes Direktīvai 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību1

un Direktīvai 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību2, kā arī 
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla kvalitātes un vienotības stiprināšana.
Teritoriālā stratēģija („Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica”), kas saistīta ar 
vēja enerģijas ražošanu un kas sagatavota Basku zemes reģionā, kā arī projekti, ko īsteno 
saskaņā ar minēto stratēģiju, var negatīvi ietekmēt reģiona Natura 2000 teritorijas, it sevišķi 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:
Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Álava (ES0000246), Izki 
(ES2110019), Salvada Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Valderejo-Árcena
Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Árcena (ES0000245), Txingudi (ES0000243), Salvada 
Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Urdaibaiko Itsasadarra / Ría de Urdaibai
(ES0000144).

Lūgumrakstā minēto izstrāžu dēļ varētu tikt skarta Kopienas nozīmes dabas teritorija 
ES2110004 „Arkamo-Gibijo-Arrastaria”. Šajā teritorijā atrodamas 15 putnu sugas, kas 
iekļautas Savvaļas putnu direktīvas (79/409/EEK) I pielikumā. Minētā teritorija ir nozīmīga 
arī saistībā ar 28 regulāri migrējošu putnu sugām.

Komisija uzskata, ka pirms minētā projekta apstiprināšanas kompetentajām iestādēm 
nepieciešams nodrošināt, lai tiktu ievērotas Dzīvotņu direktīvas 6. panta prasības. Saskaņā ar 
6. panta 3. punktu un 6. panta 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 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 Dzīvotņu direktīvas noteikumiem, kompetentā valsts iestāde 
piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta 
attiecīgās teritorijas viengabalainība. Jāatzīmē, ka plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējuma (SEA) un projektu ietekmes uz vidi novērtējuma (EIA) procedūras var arī būt 
līdzekļi, piemērojot Dzīvotņu direktīvas 6. panta noteikumus.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka pirms vēja ģeneratoru uzstādīšanas atļaujas izsniegšanas kompetentajām 
iestādēm jāpiemēro drošības un novērtējuma procedūras, kā paredzēts saskaņā ar Direktīvas 
92/43/EEK 6. pantu. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, iestādes izlems, vai pasākumi var 
turpināties, un ja tā — ar kādiem nosacījumiem. Jāapsver minētā projekta jebkāda iespējamā 
negatīvā ietekme, — ne tikai attiecīgajās Natura 2000 teritorijās, bet arī ārpus šīm teritorijām, 
ņemot vērā putnu un to migrācijas ceļu aizsardzību.

Komisija pieprasīs Spānijas varas iestādēm sniegt sīkāku informāciju saistībā ar minēto 
                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību. 
OV L 103, 25.4.1979.
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību. OV L 206., 22.7.1992.
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projektu ietekmes uz vidi novērtējumu un par Dzīvotņu direktīvas 6. panta atbilstīgu 
īstenošanu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Komisija ir pieprasījusi papildu informāciju no kompetentajām Spānijas varas iestādēm par 
attiecīgo projektu ietekmes uz vidi novērtējumu un pareizu Dzīvotņu direktīvas 6. panta 
īstenošanu.

Saskaņā ar Spānijas varas iestāžu sniegto atbildi projektiem „Parque Eólico de Arkamo” un 
„Parque Eólico de Canto Blanco” vēl nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra joprojām ir tās sākotnējā posmā.

Attiecībā uz atļauju piešķiršanu abiem projektiem Spānijas varas iestādes atbildēja, ka 
joprojām tiek veiktas procedūras atļaujas izsniegšanai. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 
92/43/EEK 6. panta 3. punktu1 ietekmes uz vidi novērtējums šiem projektiem vēl būs jāuzsāk.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija secina, ka kompetentās varas iestādes vēl nav 
pieņēmušas gala lēmumu par diviem vēja ģeneratoru projektiem. Tādēļ un, ņemot vērā, ka 
procedūras, šķiet, joprojām turpinās, nav konstatējams acīmredzams ES vides tiesību aktu 
pārkāpums.”

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.


