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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1315/2010, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgā Kirsten 
Nielsen, par vēja parka būvniecību Dānijas salā Lollandē un ES vides tiesību 
aktu neievērošanu saistībā ar to

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret plānoto vēja parka būvniecību Kapelnes tuvumā 
Lollandes pašvaldībā. Viņa apgalvo, ka projekts ir pretrunā Padomes Direktīvai 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, jo īpaši tās 6. pantam (īpaši 
aizsargājamas teritorijas) un 12. pantam (stingras aizsardzības sistēmas). Saistībā ar to viņa 
atzīmē, ka attiecīgajā vietā dzīvo direktīvas IV pielikumā minētas varžu un krupju sugas un ka 
Kapelnes jūras teritorija ir iekļauta Natura 2000 sarakstā (H 260) kā cūkdelfīnu (Phocoena 
phocoena) dzīvotne. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja aicina ES iestādes izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

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 
                                               
1 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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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).

Dzīvotņu direktīvas 12. pantā noteikts, ka dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai 
IV pielikuma a) daļā uzskaitītajām dzīvnieku sugām izveidotu stingras aizsardzības sistēmu.
Direktīvas 16. pants pieļauj vairākas atkāpes no 12., 13. 14. panta un 15. panta a) un b) punkta 
noteikumiem.

Plašāka informācija par Eiropas Savienības dabas aizsardzības tiesību aktiem un it īpaši par 
vēja enerģijas projektiem un dabas aizsardzību ir pieejama šajās tīmekļa vietnēs:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Komisija ir saņēmusi sūdzību par šo pašu jautājumu no tās pašas personas.

Izvērtējot sūdzību un veicot sākotnējo izmeklēšanu, Komisijai tapa zināms, ka sūdzība par šo 
projektu iesniegta arī Dānijas Sūdzību izskatīšanas padomei vides jautājumos 
(Naturklagenævnet). Lai noskaidrotu pašreizējo situāciju, Komisija ir sazinājusies ar Dānijas 
iestādēm, pieprasot informāciju par notiekošās valsts līmeņa lietas izskatīšanas procedūras 
statusu.

Kopumā Komisija uzskata, ka tai nevajadzētu aizstāt valsts tiesnesi, kam jānodrošina ES 
tiesību aktu pareiza piemērošana. Komisija norāda, ka Eiropas Parlaments piekrīt principam, 
kas ir šādas nostājas pamatā, jo tā 2010. gada 6. jūlija rezolūcijā K apsvērumā noteikts šādi:

„tā kā saskaņā ar atzinumu, kas pausts Eiropas Ombuda 2009. gada decembra lēmumā, ar ko 
izbeidz izmeklēšanu sūdzības lietā Nr. 822/2009/BU pret Komisiju, iedzīvotāji jo īpaši 
jāinformē par to, ka dalībvalstu tiesvedība ir daļa no Eiropas tiesību aktu īstenošanas 
dalībvalstīs un ka Lūgumrakstu komiteja nevar izskatīt jautājumus, kas ir piekritīgi 
dalībvalstu tiesvedībai, kā arī nevar pārskatīt šādas tiesvedības iznākumu”.

Tiesa vairākkārt ir apstiprinājusi (piemēram, 2010. gada 19. janvāra spriedumā lietā C-555/07, 
48. punkts), ka dalībvalstu tiesām ir tādas pašas tiesības interpretēt un piemērot valstu tiesību 
aktus, lai īstenotu Eiropas Savienības tiesību aktus:

„Līdz ar to, piemērojot valsts tiesības, valsts tiesai, kurai ir lūgts tās interpretēt, šī 
interpretācija ir jāveic, cik iespējams, vadoties no direktīvas satura un mērķa, lai sasniegtu 
tajā noteikto rezultātu un tādējādi izpildītu LESD 288. panta trešo daļu (šajā ziņā skat. 
iepriekš minēto spriedumus lietās von Colson un Kamann, 26. punkts; Lietā Marleasing, 
8. punkts; lietā Faccini Dori, 26. punkts, kā arī apvienotājās lietās Pfeiffer u. c., 113. punkts).
Prasība interpretēt valsts tiesības atbilstoši Savienības tiesībām atbilst līguma sistēmai, jo tā 
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ļauj valsts tiesai savas kompetences ietvaros nodrošināt Savienības tiesību pilnīgu efektivitāti,
izskatot tai iesniegto lietu (šajā ziņā skat. iepriekš minēto spriedumu apvienotājās lietās 
Pfeiffer u. c., 114. punkts)”.

Pēc tam, kad būs pārbaudīta Dānijas iestāžu sniegtā informācija par notiekošās valsts 
apelācijas tiesvedības, kas saistīta ar šo projektu, statusu un apmēru, Komisija veiks 
atbilstīgus pasākumus, kas var ietvert arī lietas pilnīgu izmeklēšanu.


