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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0929/2010, ko Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrības (DN) 
vārdā iesniedza Dānijas valstspiederīgais René la Cour Sell un kam pievienots 
1 paraksts, par lielu vēja ģeneratoru testēšanas centra izveidi Østerild, 
Tistedes pašvaldībā, un attiecīgo ES tiesību aktu neievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrības (DN) vadītājs, sūdzas 
par likumprojekta pieņemšanu, kas paredz izveidot lielu vēja ģeneratoru valsts testēšanas 
centru Østerild, Tistedes pašvaldībā, un kas stāsies spēkā 2010. gada 1. oktobrī. Mežu 
izciršana un projekta sagatavošanas darbi sāksies uzreiz pēc minētā datuma. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka tuvējā apkārtnē atrodas nozīmīgas Natura 2000 teritorijas un lielākā no 
tām, 6000 hektāru lielais Vejlerne dabas rezervāts, ir aizsargāta ar Ramsāres konvenciju. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka projekts izraisa nopietnus Padomes Direktīvas 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, Padomes Direktīvas 79/409/EEK 
par savvaļas putnu aizsardzību un Padomes Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu pārkāpumus. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
uzsver, ka Dānijas Vides ministrija nav izskatījusi DN iesniegtos priekšlikumus par 
alternatīvām testēšanas centra atrašanās vietām. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu pēc iespējas drīzāk rīkoties, lai nodrošinātu, ka Dānijas varas iestādes ievērotu 
piemērojamos ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.
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Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrība iesniedza lūgumrakstu arī sūdzības veidā Komisijā. 
Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 2. un 3. punkts nosaka, ka katrai dalībvalstij jāveic pienācīgs 
novērtējums visiem plāniem un projektiem, kas varētu būtiski ietekmēt kādu Natura 2000
teritoriju. Šāda ar katras konkrētās teritorijas apstākļiem saistīta novērtējuma rezultāti ir 
pamatojums attiecīgās darbības atļaušanai vai aizliegšanai.

Komisija ir novērtējusi sūdzību no tehniskā viedokļa un konstatējusi vairākus aspektus, par 
kuriem Komisija prasa Dānijas varas iestādēm iesniegt papildu informāciju. Tie cita starpā ir 
saistīti ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta piemērošanu un pamatojumu secinājumiem 
par to, vai projekts nelabvēlīgi ietekmēs tuvumā esošo Natura 2000 teritoriju viengabalainību, 
tostarp lēmumu par to, vai jāuzsāk process saskaņā ar 6. panta 4. punktu.

Komisija prasa šādu Dzīvotņu direktīvas 6. punkta 3. pantam atbilstīgu informāciju:
 novērtējumu par iespējamo ietekmi uz dzīvotnēm un sugām tuvumā esošajās Natura 2000

teritorijās un visas pieejamās informācijas ņemšanu vērā;
 visu ar iespējamo ietekmi uz putnu sugām saistīto aspektu novērtējumu;
 novērtējumu par projekta vietā mainītās hidroloģijas ārējo ietekmi uz tuvumā esošajām 

Natura 2000 teritorijām;
 par pasākumu ietveršanu, lai izvairītos no nelabvēlības ietekmes uz IV pielikumā iekļauto 

sugu, proti, meža sicistu (Sicista betulina);
 par projekta vietai apkārt esošās teritorijas visaptverošu plānošanu;
 par pēcuzraudzības programmas izveidi, lai noteiktu jebkādu negaidītu vai nezināmu 

ietekmi, kas varētu būt par pamatu papildu pielāgojumiem, piemēram, saistībā ar 
ietekmes mazināšanas vai kompensācijas pasākumiem;

un arī saistībā ar Dzīvotņu direktīvas 12. un 16. pantu:
 kā tiek ievērots Dzīvotņu direktīvas 12. panta d) apakšpunkts un 16. pants attiecībā uz 

meža sicistu (Sicista betulina).

Saistībā ar IVN direktīvu (Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu)2 Komisijai pieejamā informācija liecina, ka kompetentās vides 
varas iestādes ir sagatavojušas ziņojumu par ietekmi uz vidi un ka, pirms tika pieņemts 
būvniecības akts, ar kuru tiek atļauti vēja turbīnu valsts testēšanas centra būvdarbi Østerild, 
notika sabiedriskā apspriešanās. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav 
pietiekami detalizēta, lai Komisija varētu konstatēt iespējamu IVN direktīvas prasību 
neievērošanu. Komisija prasīs papildu informāciju no valsts varas iestādēm par veikto 
ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru un tās rezultātiem saskaņā ar IVN direktīvā 
noteiktajām pamatprasībām.

Pēc tam, kad Komisija būs saņēmusi papildinformāciju no Dānijas varas iestādēm, tā 
novērtēs, vai turpināt izskatīt šo lietu.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 175, 5.7.1985.


