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Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0864/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ayoze 
Mariano Machín Rodriguez, par Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas 
iespējamu pārkāpumu, būvējot hidroelektrostaciju un vēja ģeneratoru parku 
Eljerro salā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa palīdzību, lai apturētu hidroelektrostacijas un vēja 
ģeneratoru parka būvniecību vai vismaz vispirms veiktu pētījumu par ietekmi uz vidi, jo, 
iespējams, ar šo projektu pārkāpj Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs atklāj negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada projekts atjaunojamās 
enerģijas, proti, vēja un hidroelektriskās enerģijas, veicināšanai, Eljerro salā, Kanāriju salu 
autonomajā kopienā, Spānijā.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž, ka šim projektam būs būtiska negatīva ietekme uz 
Natura 2000 tīklam piederošajām teritorijām. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
kompetentajām varas iestādēm vajadzētu izpētīt citas iespējas šī projekta izvietošanai, kā arī 
veicināt elektroenerģijas patēriņa samazināšanu Eljerro salā.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija pārbaudīja lūgumraksta iesniedzēja sniegtos argumentus un informāciju saistībā ar 
attiecīgo projektu, ņemot vērā piemērojamās Kopienas tiesības vides jomā.  Tā arī ņēma vērā 
iepriekšējos gadījumus un datus, kas par šo tematu jau ir zināmi.

Jāmin, ka Komisija ir uzdevusi Rakstisku jautājumu E-6014/08 par šo projektu, kura mērķis ir 
padarīt Eljerro par enerģētikas ziņā neatkarīgu salu, izmantojot atjaunojamo enerģiju.

Komisija ir vērsusies pie Spānijas varas iestādēm, lai tām lūgtu paskaidrojumus par 
izklāstītajiem faktiem un par Kopienas tiesību vides jomā piemērošanu šajā gadījumā, īpaši 
par pienākumiem, kas izriet no Direktīvas 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Direktīvas 85/337/EEK 2. pants paredz, ka, pirms tiek dota piekrišana, tos projektus, kuriem 
var būt būtiska ekoloģiskā ietekme to rakstura, izmēru vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj 
apstiprināšanas pieprasījuma procedūrai un novērtējumam attiecībā uz to ietekmi.  
Direktīvas 85/337/EEK noteikumi attiecas uz projektiem, kas minēti I un II pielikumā.

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta nosacījumiem I pielikumā noteiktajiem projektiem obligāti 
veicama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, tas neattiecas uz izņēmuma gadījumiem.  
Saskaņā ar 4. panta 2. punkta nosacījumiem projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā attiecīgā 
dalībvalsts noteiks: a) analizējot atsevišķi katru gadījumu, vai b) pēc dalībvalsts noteiktajiem 
limitiem vai kritērijiem (atbilstības izvērtējuma posms), vai projekts ir jānovērtē saskaņā ar 
5.–10. pantu. Dalībvalstis var nolemt piemērot abas šīs procedūras. Jāatzīmē, ka projekts, kas 
attiecas uz šo gadījumu, ir ietverts Direktīvas 85/337/EEK II pielikumā.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām — Direktīva 79/409/EEK2 (Putnu 
direktīva) un Direktīva 92/43/EEK3 (Dzīvotņu direktīva) — jāatzīmē, ka šajā gadījumā tās ir 
piemērojamas, ņemot vērā, ka šis projekts varētu ietekmēt dažādas Natura 2000 tīklam 
piederošas teritorijas.

Šajā nozīmē jāatzīmē, ka Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punkts paredz, ka 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 jāizvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus.  Ņemot 
vērā ietekmes novērtējuma atzinumus, kompetentās valsts varas iestādes piekrīt plāna vai 
projekta īstenošanai tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojušas sabiedrības viedokli.

Pēc Komisijas lūguma Spānijas varas iestādes ir sniegušas Kanāriju salu valdības, īpaši Vides 
un telpiskās plānošanas departamenta, kā arī Nodarbinātības, rūpniecības un tirdzniecības 
                                               
1 Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), ko groza ar Direktīvu 97/11/EK (OV L 073, 
14.3.1997.), Direktīva 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.) un Direktīva 2009/31/EK 
(OV L 140, 5.6.2009.).
2  Kodificēta ar Direktīvu 2009/147/EK (OV L 20, 26.1.2010.).
3  OV L 206, 22.7.1992.
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departamenta, izstrādātu atbildi.

Spānijas varas iestādes skaidro, ka Eljerro salas ilgtspējīgas attīstības plānā, ko salu varas 
iestādes (Cabildo Insular) apstiprinājušas 1997. gada 27. novembrī, minēts mērķis izveidot 
pašuzturošu teritoriju.  Minētais projekts tiek pārraudzīts šī mērķa ietvaros, lai nodrošinātu 
aptuveni 70–80 % Eljerro salas elektroenerģijas patēriņa ar enerģiju, kas iegūta no 
atjaunojamiem avotiem.

Reģionālās varas iestādes norāda, ka projekta būvuzņēmējs ir publiskā akciju sabiedrība 
„Gorona del Viento, S.A.”, ko 60 % apmērā pārstāv salas varas iestādes (Cabildo Insular de 
El Hierro), 10 % apmērā — Kanāriju salu Tehnoloģiskais institūts un 30 % apmērā —
elektroenerģijas uzņēmums „Endesa”.  Tas nozīmē, ka tas saistīts ar sabiedrību, kurā lielāko 
daļu veido valsts kapitāls.

Reģionālās varas iestādes uzsver, ka minētais projekts ticis pakļauts stingrai ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūrai saskaņā ar valsts un reģionālajiem tiesību aktiem šajā jomā.  Šī 
procedūra noslēdzās ar paziņojumu par ietekmi uz vidi (PIV), ko pieņēma Kanāriju salu 
Telpiskās plānošanas un vides komisija (COTMAC) 2008. gada 27. jūnija sēdē.  Šis lēmums 
tika publicēts 2008. gada 3. oktobra reģiona Oficiālajā Vēstnesī Nr. 199.

Šajā PIV īsumā izklāstīts ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras rezultāts, tostarp 
apspriešanas ar attiecīgajām varas iestādēm un sabiedrību, dažādas izskatītās alternatīvas, kā 
arī pieņemtie pasākumi, lai novērstu vai samazinātu šī projekta ietekmi uz vidi.

Reģionālās varas iestādes skaidro, ka PIV ietver 18 nosacījumus vides jomā ar mērķi ieviest 
attiecīgo dabas zonu aizsardzības pasākumus, tostarp vides uzraudzības plānu.  Šie nosacījumi 
tikuši ietverti administratīvajā atļaujā, kas apstiprina minēto projektu un kas piešķirta ar 
Enerģētikas ģenerāldirektorāta 2009. gada 20. marta rezolūciju.

Tāpat Spānijas varas iestādes ir izskaidrojušas galvenās īpašības projektam, kas sastāv no 
vienas lielākas krātuves ūdens uzglabāšanai, vienas mazākas krātuves, divām galvenajām 
caurulēm un papildu instalācijām, hidroelektrostacijas, vēja ģeneratoru parka, piecām 
elektroenerģijas savienojuma līnijām un vienas elektroapakšstacijas.

Spānijas varas iestādes vērš uzmanību, ka ar 2006. gada 11. decembra Reģionālo likumu 
Nr. 8/2006 šis projekts atzīts par sabiedriski lietderīgu un sociāli nozīmīgu.  Projekts tika 
aplūkots arī Salu plānā par Eljerro dabas resursu apsaimniekošanu, kas pieņemts 2002. gadā.

Attiecībā uz Kopienas dabas aizsardzības direktīvām Spānijas varas iestādes atzīst, ka daļa 
projekta tiks īstenota teritorijās, kas iekļautas Natura 2000 tīklā.  Īpaši lielākā krātuve —
dabas zonā „Garoé” (ES0000102), kas apzīmēta kā putnu īpaši aizsargājama teritorija (ĪĀT) 
un kā Kopienas nozīmes teritorija (KNT).  Mazākā krātuve un daļa apakšzemes cauruļvada —
KNT „Timijiraque” (ES7020006).  Šajā ziņā Spānijas varas iestādes uzsver, ka ietekmes uz 
vidi novērtēšanas procedūras laikā ir veikti koriģējoši pasākumi.  Turklāt PIV ievieš dažādus 
nosacījumus ar mērķi nodrošināt Natura 2000 tīkla aizsardzību un saskaņotību.  Jāatzīmē, ka 
par šo tematu ir veikta apspriešana ar Kanāriju salu dabiskās vides ģenerāldirektorātu. Pēc 
2008. gada 28. martā izdota ziņojuma tas secinājis, ka šim projektam nebūs būtiskas negatīvas 
ietekmes uz Natura 2000 tīklu.  Jebkurā gadījumā attiecībā uz projekta izpildi tiek veikta 
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vides uzraudzība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Spānijas varas iestāžu sniegto atbildi var uzlūkot kā apmierinošu.  
Jāatzīmē, ka pirms apstiprināšanas minētais projekts ticis pakļauts ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūrai.  Ir notikusi apspriešanās ar vides iestādēm un dažādām 
kompetentajām varas iestādēm.  Ir veikta un vēl paredzēta virkne pasākumu, lai novērstu šī 
projekta negatīvo ietekmi uz vidi.  Turklāt ir runa par nozīmīgu projektu attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, kam ir pozitīva ietekme uz vidi.

Secinājums

Pēc šī jautājuma analīzes nevarēja secināt, ka būtu pārkāpti šajā gadījumā piemērojamie 
Kopienas tiesību akti vides jomā.”


