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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1160/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Werner 
Sandig, par divu vējdzirnavu parku būvniecību Čehijas pierobežas reģionā Ústí 
nad Labem un ar to saistīto kaitīgo ietekmi uz tuvumā esošo Vācijas dabas 
teritoriju vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Rechenberg-Bienenmühle pašvaldības mērs, iebilst pret 
plānoto divu vējdzirnavu parku būvniecību Čehijas pierobežas reģionā Ústí nad Labem. Runa 
ir par 45 150 metrus augstām vējdzirnavām, kas atrodas ļoti tuvu (35–70 metri) Vācijas 
teritorijai un tuvumā esošajam dabas parkam Erzgebirge/Vogtland, dzīvotņu teritorijai Oberes 
Freiberger Muldental un Waldgebiete bei Holzhau, kas saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību ir noteikta par īpaši aizsargājamu 
teritoriju. Projekts radīs negatīvu vizuālu un ar troksni saistītu ietekmi uz ainavu un līdz ar to 
uz tūrismu, kas ir nozīmīgs vietējo iedzīvotāju ienākumu avots. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties Čehijas varas iestāžu nodomā, lai nodrošinātu projekta 
apturēšanu un attiecīgo ES tiesību aktu ievērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par divu vējdzirnavu parku, kuros atradīsies 45 vēja 
turbīnas, plānoto būvniecību uz Čehijas–Vācijas robežas, un it īpaši pret vienu no tiem —
Pastviny u Moldavy vējdzirnavu parku Krušné hory teritorijā Čehijas Republikā, kas robežojas ar 
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īpaši aizsargājamo teritoriju Waldgebiete bei Holzhau Vācijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskaita 
aizsargājamo putnu, sikspārņu un citas nozīmīgas sugas, kas sastopamas Naturpark Erzgebierge
teritorijā Vācijā. Viņš uzsver arī iespējamo negatīvo ietekmi uz šo skaisto teritoriju un ar to 
saistīto tūrisma nozari. Pastviny u Moldavy vējdzirnavu parka projektā ir paredzēta 20 vēja 
turbīnu būvniecība — katras turbīnas jauda būs 3 MW (kopā 60 MW). Būvniecības darbos 
ietilps: esošā vietējās nozīmes ceļa rekonstrukcija 2000 m garumā, vietējās nozīmes ceļa 
būvniecība vēl 6900 m garumā un 4,5 m platumā un 10 000 m kabeļu ievilkšana. Uz projektiem, 
kas pieder pie šīs kategorijas, kura minēta Direktīvas 1985/337/EEK par ietekmes uz vidi 
novērtējumu1 2. pielikumā, attiecas ekoloģiskās ekspertīzes veikšanas kārtības noteikšana, kā 
rezultātā tiek pieņemts lēmums par to, vai nepieciešams sistemātisks projektu ietekmes uz vidi 
novērtējums.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par projekta iespējamo negatīvo vizuālo ietekmi, kas varētu 
radīt ievērojamus zaudējumus tūrisma nozarei, no kuras atkarīga šā reģiona labklājība. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu pārliecināties, ka novērtējums tiek veikts atbilstīgi 
Kopienas tiesību aktiem vides aizsardzības jomā.

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka projektu īstenošana paredzēta teritorijā, ko sākotnēji 
apdzīvoja Vācijas pilsoņi, kuri dzīvoja četros ciematos un 1945. gadā tika ekspatriēti. Pēc tam 
teritorija tika transformēta par aramzemi. Līdz ar vējdzirnavu parku būvniecību aizsargājamā 
teritorija zaudēs savu vērtību. Lūgumraksta iesniedzējs nesaprot, kādēļ vējdzirnavu parkiem 
jāatrodas tieši šajā teritorijā, ja Čehijas Republikā ir pietiekami daudz citu piemērotu vietu. Lai 
pārstāvētu 1840 projekta skarto iedzīvotāju intereses, tika izveidota protesta kustība 
„Gegenwind” (2009. gada 30. jūlijā), un šobrīd ir savākti jau 3500 paraksti un uz Čehijas Vides 
ministriju Prāgā ir nosūtīta sūdzība. Ir noorganizēta arī kampaņa plašsaziņas līdzekļos, lai 
tādējādi informētu sabiedrību par šo iedzīvotāju nostāju. Viņi plāno panākt vējdzirnavu parka 
būvniecības pilnīgu noraidīšanu.

Attiecībā uz vējdzirnavu parku Pastviny u Moldavy ir konstatēts, ka ietekmes uz vidi 
novērtējuma process tika uzsākts uzreiz pēc tam, kad Ústí nad Labem reģiona administrācija 
2009. gada 22. decembrī paziņoja par projektu. Pamatojoties uz Vācijas puses prasību, tajā tika 
iekļauts arī pārrobežu ietekmes novērtējums. Tādēļ šī lieta 2009. gada janvārī no reģionālās 
administrācijas tika nodota tieši Čehijas Republikas Vides ministrijai. Ir arī atzīts, ka projekts 
varētu atstāt negatīvu ietekmi uz Natura 2000 tīkla teritorijām, un ir pieprasīts veikt attiecīgu 
novērtējumu. Tomēr ietekmes uz vidi novērtējumā būtu jāņem vērā vispārējais labums, ko 
dotu atjaunojamā enerģija, kas aizstāj fosilo enerģiju, kura savukārt ir galvenais gaisa 
piesārņojuma un klimata pārmaiņu cēlonis.

Informācija par novērtējuma gaitu pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Eiropas tiesību aktu vispārējais princips paredz, ka dalībvalstis ir atbildīgas par Kopienas 
tiesību aktu īstenošanu, un šajā gadījumā — par Direktīvas 1985/337/EEK par ietekmes uz 
vidi novērtējumu, Espo konvencijas un Dzīvotņu Direktīvas 92/43/EEK2 un it īpaši tās 
6. panta 3. punkta par „attiecīgu izvērtēšanu” — īstenošanu. Komisija var veikt izmeklēšanu 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992.
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un uzsākt pārkāpumu procedūru tikai tajos gadījumos, kad tiek pārkāpti Eiropas tiesību akti.

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, ir ņemta vērā Vācijas varas iestāžu prasība apsvērt 
projekta iespējamo pārrobežu ietekmi. Tajā ņemta vērā arī iespējamā būtiskā ietekme uz 
Natura 2000 tīkla teritorijām. Ir skaidrs, ka attiecīgā tiesvedība vēl nav beigusies un tās 
rezultāti vēl nav zināmi. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šo procesu, lūgumraksta 
iesniedzējs tiek mudināts sazināties ar Čehijas varas iestādi, kas atbildīga par novērtējuma 
veikšanu: Jaroslava Honová, Ietekmes uz vidi novērtējuma departamenta direktore, Čehijas 
Republikas Vides ministrija, 100 10 Prāga 10, Čehijas Republika.”


