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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0856/2010 ko vides organizācijas „Stowarzyszenie 
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā 
Teresa Laska, par plānoto vēja elektrostaciju parka ierīkošanu Ustkā, Polijas 
Baltijas jūras piekrastē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta izsniedzēja, minētās vides organizācijas priekšsēdētāja, protestē pret plānoto 
vēja elektrostaciju parka ierīkošanu Ustkā, Polijas Baltijas jūras piekrastē.  Viņa uzsver, ka 
Polijas varas iestādes minētajā lietā nav ievērojušas Padomes Direktīvas 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktu, kurā cita starpā 
noteikts, ka 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, ir pienācīgi jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās 
aizsardzības mērķus, un ka kompetentā valsts iestāde piekrīt projekta īstenošanai tikai tad, ja 
tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības 
gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli.  Lūgumraksta iesniedzēja norāda arī, ka 
minētā teritorija ir iekļauta Natura 2000 tīklā (PLH 220024 – Przymorskie Błota) un ka 
elektrostaciju parka ierīkošana postoši ietekmēs šīs teritorijas savvaļas putnu populāciju.  Tā 
kā Ustkas vietējās pašvaldības iestādes uzskata, ka vēja elektrostaciju parks ir daudz svarīgāks 
par vides aizsardzību, viņa aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.
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Uz lūgumraksta iesniedzējas norādīto projektu attiecas:
a) Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 3. punkta noteikumi, kuros noteikts, ka:

„Visos plānos vai projektos, kuri 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 ietekme uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības 
mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju un saskaņā ar 
4. punkta noteikumiem, kompetentās valsts iestādes drīkst piekrist plāna vai projekta 
īstenošanai tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība, kā arī vajadzības gadījumā noskaidrojušas plašas sabiedrības viedokli.”
Kā noteikts Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā un atkārtoti pausts Eiropas Komisijas 
pamatnostādnēs attiecībā uz 6. panta2 piemērošanu, visos projektos, kas nav tieši saistīti ar 
konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas varētu būtiski ietekmēt 
minēto teritoriju, attiecīgi ir jāizvērtē ietekme uz šo teritoriju. Šajā novērtējumā ir jāņem vērā 
projekta kumulatīvā ietekme savienojumā ar citiem pašreizējiem vai plānotiem projektiem.
Kompetentās valsts iestādes var atļaut šādu projektu tikai pēc tam, kad tās ir pārliecinājušās, 
kas netiks izjaukta teritorijas viengabalainība. Pretējā gadījumā ir jāpiemēro 6. panta 
4. punkts.
No iesniegtajiem dokumentiem (NVO atzinumi) izriet, ka projekts rada būtisku apdraudējumu 
putniem un sikspārņiem, un tas netika pienācīgi izvērtēts. Īpaši saskaņā ar analīzi, ko veica 
NVO, ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumā trūkst informācijas par plānotās 
teritorijas dabas vērtībām, pārraudzību (darbu laikā un pēcieguldījumu periodā) un ietekmi uz 
sikspārņiem.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, nevar izslēgt, ka Polijas varas 
iestādes nav pienācīgi novērtējušas trīs vēja elektrostaciju ietekmi uz Natura 2000 teritorijām, 
kā noteikts 6. panta 3. punktā. Tādēļ Komisija lūgs Polijas varas iestādes sniegt sīkāku 
informāciju par projektu un par ietekmes novērtējumu.

b) IVN Direktīvas3 II pielikuma 3. punkta i) apakšpunkts:
„iekārtas vēja izmantošanai, lai ražotu enerģiju (vēja saimniecības)”. Direktīvā noteikts, ka 
attiecībā uz II pielikuma projektiem dalībvalstīm, vai nu izskatot katru gadījumu atsevišķi, vai
pamatojoties uz sliekšņiem vai kritērijiem, jānosaka, vai projektam ir vai nav jāveic ietekmes 
uz vidi novērtējums saistībā ar tā iespējamu būtisku ietekmi uz vidi, ņemot vērā direktīvas 
III pielikumā noteiktos atbilstošos atlases kritērijus. Gadījumā, ja dalībvalsts nolemj, ka 
projektam būs būtiska ietekme uz vidi, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). Ja valsts 
kompetentā iestāde uzskata, ka projekta īpašības neprasa veikt IVN, tām savā lēmumā jāietver 
vai tam jāpievieno visa informācija, kas dod iespēju pārbaudīt, ka tas ir pamatots uz atbilstošu 
pārbaudi, un tam jābūt pieejamam sabiedrībai.

Saskaņā ar sniegto informāciju vēja saimniecībām Duninowo-Pęplino (U1) un Możdżanowo-

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 Pamatnostādnes par plānu un projektu, kas būtiski ietekmē Natura 2000 teritorijas, novērtēšanu (2001. gada 
novembris); ES Vadlīnijas par vēja enerģijas attīstību saskaņā ar ES vides tiesību aktiem.
3 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīva), (OV L 175, 5.7. 1985., 40. lpp.), kas grozīta ar Direktīvām 
97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.) un 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.).
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Starkowo (U2) bija jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, pirms tika pieņemts lēmums par 
vides nosacījumiem attiecībā uz šiem projektiem. Projektiem tika sagatavoti vides ziņojumi 
un tika veiktas procedūras, kas ietvēra apspriedes ar vides aizsardzības iestādēm un 
sabiedrību. Lūgumraksta iesniedzēji iesniedza sūdzību par lēmumiem attiecībā uz abu 
projektu vides nosacījumiem: sūdzība par U1 vēja saimniecību tika iesniegta vojevodistes 
Administratīvajā tiesā 2010. gada 30. martā, un lūgums atkārtoti izskatīt sūdzību par U2 vēja 
saimniecību — vietējā Apelācijas tiesā 2010. gada 11. jūnijā. Procedūru rezultāti Komisijai 
nav zināmi. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, Komisija nav 
konstatējusi IVN direktīvas pārkāpumus attiecībā uz projektiem U1 un U2.
Attiecībā uz projektu Zaleskie PW lūgumraksta iesniedzēja nav sniegusi informāciju par 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Secinājumi

Komisija nosūtīs vēstuli Polijas varas iestādēm ar lūgumu sniegt precizējumus attiecībā uz 
plānoto būvniecību un attiecīgajām atļaujas piešķiršanas procedūrām.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī.

Kā minēts pirmajā paziņojumā, Komisija Polijas varas iestādēm pieprasīja skaidrojumus par 
plānoto divu vēja saimniecību būvniecību Ustkas kopienā Polijā. Varas iestādes Komisijai 
atbildēja 2011. gada 18. martā.
Polijas varas iestādes apgalvo, ka vēja saimniecībām Duninowo-Pęplino (U1) un 
Możdżanowo-Starkowo (U2) tika veikts ietekmes novērtējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 
92/43/EEK1 6. panta 3. punktu. Lai apliecinātu šo apgalvojumu, varas iestādes iesniedza 
Komisijai IVN ziņojumu kopijas, kurās bija ietverti ietekmes novērtējumi par attiecīgajām 
Natura 2000 teritorijām un atļaujas piešķiršanas lēmumu kopijas.

Varas iestādes skaidroja, ka novērtēšanas procedūru laikā tika secināts, ka vēja saimniecības 
atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām. Tuvākā Kopienas nozīmes Natura 2000 teritorija 
PLH220024 Przymorskie Błota atrodas 1,9 km attālumā no Duninowo-Pęplino (U1) 
saimniecības, un tuvākā īpaši aizsargājamā teritorija PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku 
atrodas 4,9 km attālumā. Attiecībā uz Możdżanowo-Starkowo (U2) tuvākās Kopienas nozīmes 
Natura 2000 teritorijas PLH220024 Przymorskie Błota un PLH220038 Dolina Wieprzy i 
Studnicy atrodas vairāk nekā 5 km attālumā, un tuvākā īpaši aizsargājamā teritorija 
PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku atrodas 6,4 km attālumā no saimniecības.

Varas iestādes arī skaidroja, ka vistuvāk esošā SCI PLH220024 tika atzīta par Natura 2000 
teritoriju, lai aizsargātu deviņus Kopienā nozīmīgus dzīvotņu veidus, kas galvenokārt ir 
mitrāji, pusdabiskas pļavas un mežaini apgabali. Ņemot vērā tuvāko Natura 2000 teritoriju 
attālumu un veidu, varas iestādes secināja, ka projektiem nav būtiskas ietekmes uz šo 
teritoriju integritāti. Saskaņā ar varas iestāžu teikto, IVN ziņojumu veidotāji arī analizēja 
projektu ietekmi uz floru un faunu, jo īpaši uz putniem un sikspārņiem, kā arī kumulatīvo 
ietekmi ar citām tuvējām vēja saimniecībām. Pamatojoties uz šīm analīzēm, varas iestādes 
secināja, ka projektiem nav būtiskas negatīvas ietekmes uz vidi. Turklāt, varas iestādes vērsa 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
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Komisijas uzmanību uz faktu, ka ar projektu atļaujas piešķiršanas lēmumiem projekta 
iniciatoram ir trīs gadu garumā noteikts pienākums pārraudzīt ietekmi uz sikspārņiem un 
putniem un ieviest papildu negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumus, ja tādi nepieciešami.
Tāpēc varas iestādes apgalvo, ka projekti atbilst Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā 
noteiktajām prasībām.
Secinājums

Izanalizējot Polijas varas iestāžu un lūgumraksta iesniedzējas nodrošinātos dokumentus, 
Komisijas uzskata, ka Dzīvotņu direktīvas nosacījumi netika pārkāpti, piešķirot atļaujas 
Duninowo-Pęplino (U1) un Możdżanowo-Starkowo (U2) vēja saimniecībām Ustkas kopienā.


