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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1008/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Peter 
Kranz, par iedzīvotāju protestu pret plānoto vēja ģeneratoru parku 
Volfhāgenas pilsētā Hesenes federālajā zemē 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

2008. gadā tika sākta iedzīvotāju protesta kampaņa pret vēja ģeneratoru parka celtniecību. 
Plānotais vēja ģeneratoru parks atradīsies netālu no dabas rezervāta (Habichtswald), kurā 
sastopamas daudzas aizsargājamās sugas. Vietējās varas iestādes esot atteikušās apspriest 
citas iespējamās atrašanās vietas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Lūgumraksts

Heses federālā zeme plāno palielināt ilgtspējīgas enerģijas ražošanu par 20 % līdz 
2020. gadam. Tādēļ pašreiz tiek apzinātas piemērotas vietas vēja enerģijas iekārtu būvniecībai 
un novērtēta to iespējamā ekonomiskā un ekoloģiskā ietekme. Piemērota vieta 4 vēja 
ģeneratoru — sākotnēji bija plānoti 5 ģeneratori — būvniecībai tika piešķirta netālu no 
Volfhāgenas pilsētas (Kaseles rajons, Hese/Vācija) „Rödeser Berg” mežā. Projektu īsteno 
„Stadtwerke Wolfhagen”.

Komisijas komentāri
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Komisijai nav pilnvaru atļaut vai apturēt projektus. Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka, 
piešķirot atļaujas projektiem, dalībvalstis pareizi piemēro ES tiesību aktus. Dabas aizsardzību 
ES līmenī reglamentē Direktīva 2009/174/EK1 (Putnu direktīva) un Direktīva 92/43/EEK2

(Dzīvotņu direktīva). Šo direktīvu mērķis ir nodrošināt labu aizsardzības statusu direktīvās 
ietvertām dzīvotnēm un sugām. Lai to sasniegtu, dalībvalstīm ir jānosaka īpaši aizsargājamas 
putnu teritorijas saskaņā ar Direktīvu 2009/147/EK un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 
attiecībā uz tām dzīvotnēm un sugām, kas ietvertas Direktīvā 92/43/EEK. Šīs teritorijas veido 
Natura 2000 tīklu.

Attiecībā uz projektiem, kas var radīt būtisku ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, ir jāveic 
atbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, pirms tiek piešķirta atļauja. Projektu var atļaut tikai 
tad, ja novērtējums parāda, ka projekts neietekmēs attiecīgās teritorijas saglabāšanas mērķus. 
Projektus var atļaut, pat ja tiem ir būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju, ja alternatīvu 
risinājumu trūkuma dēļ tie tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, ar 
noteikumu, ka ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības 
aizsardzību (Direktīvas 92/43/EEK 6. pants).

a) Dzīvotņu direktīva un attiecīgā meža ekoloģiskās problēmas

„Rödeser Berg” mežs nav teritorija, ko aizsargā Direktīva 92/43/EEK. Saskaņā ar Heses 
mežsaimniecības iestādes sniegto informāciju mežs tika jau daļēji nopostīts Kyrill vētras laikā 
2007. gadā, un vēlāk sākās mizgraužu invāzija. Meža platība ir vairāk nekā 1000 ha; vēja 
enerģijas iekārtas paredzētā platība ir 1,5 ha. Heses tiesību akti mežsaimniecības jomā paredz, 
ka katra izcirstā mežsaimniecībā izmantotā platība — neatkarīgi no tā, vai tā jau bija vai 
nebija daļēji nopostīta iepriekš — ir no jauna jāapmežo citā atbilstošā vietā. Līdz ar to neviens 
kvadrātmetrs meža platības netiek zaudēts. 

b) Putnu direktīva

Visas savvaļas putnu sugas, kas sastopamas ES dalībvalstu Eiropas teritorijā, aizsargā Putnu 
direktīva, ko papildina Dzīvotņu direktīva; abās ir noteikts mehānisms, lai nodrošinātu, ka 
ikviens projekts, piemēram, plānotās vējdzirnavas, tiek novērtētas attiecībā uz to ietekmi uz 
putnu sugām. Turklāt Komisija noteikti uzskata, ka vēja saimniecības un savvaļas putnu 
aizsardzība var iet roku rokā. Vēja enerģijas attīstībai ir jābūt saderīgai ar ES dabas 
aizsardzības prasībām un citiem attiecīgajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, ko piemēro 
Eiropā, vienlaikus ņemot vērā ES atjaunojamo energoresursu politikas mērķus un tiesību aktu 
prasības.

Savvaļas putni var būt īpaši jutīgi pret vēja enerģijas attīstību. Tas attiecas arī uz citām 
attiecīgajām taxa un dzīvotņu sugām, kas uzskatāmas par īpaši apdraudētam vēja enerģijas 
politikas neatbilstošas attīstības dēļ. Tādēļ Komisija iesaka ievērot labas prakses paraugus 
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras un 

faunas aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, ar 

ko kodificē Direktīvu 79/409/EEK, OV L 020, 26.1.2010., 7. lpp.
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attiecībā uz šādu iekārtu atrašanās vietu, plānošanu, izstrādi, būvniecību un ekspluatāciju, lai 
līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību1.

Fakts, ka vēja enerģijas projekts var ietekmēt dažas vietējās putnu sugas, nav pamats tam, lai 
uzskatītu, ka šis projekts negatīvi ietekmēs šo sugu aizsardzības statusu reģionā. Saskaņā ar 
kompetentās valsts varas iestādes sniegto informāciju saistībā ar šo projektu ir jāveic ietekmes 
uz vidi novērtējums, kas ietver arī novērtējumu par ietekmi uz vietējo putnu populāciju. 
Noslēgumā ir paziņots, ka vēja elektrostacijas teritorijai ir maza nozīme uz putnu migrāciju un 
atpūtu.

Tomēr darba grupa, kurā ietilpst dabas aizstāvji, vēja enerģijas projekta vadītāji un vietējo 
varas iestāžu pārstāvji, pašreiz izvērtē labāko veidu, kā saskaņot valsts vēja enerģijas plānus 
ar putnu aizsardzību. Attiecībā uz teritoriju „Rödeser Berg” ir paredzēts uzstādīt mērīšanas un 
testēšanas platformu, lai novērtētu vēja turbīnu iespējamo negatīvo ietekmi kopumā un pēc 
tam īpaši uz sikspārņiem, izmantojot ultravioletos viļņus.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, tostarp lūgumraksta iesniedzēja Lūgumraksta 
komitejai 2011. gada 21. martā nosūtīto saraksti, Komisijai nav pierādījumu par ES vides 
tiesību aktu pārkāpumiem.

                                               
1 Eiropas Komisija (2010) — Pamatnostādnes vēja enerģijas attīstībai un Natura 2000. Saite: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


