
CM\876869LV.doc PE472.141v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0020/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. G., 
par iespējamu vides tiesību aktu pārkāpumu Toledo kalnos (Sierras de 
Malagón), Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Savienību rīkoties, lai novērstu Eiropas Savienības 
tiesību aktu par putnu un dzīvotņu aizsardzību un par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārkāpumu, jo, ceļot vēja saimniecības Toledo kalnos (Sierras de Malagón), Spānijā, tiek 
izpostīta vide.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Saskaņā ar grozīto Padomes Direktīvu 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu (Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) pirms 
attīstības piekrišanas sniegšanas projektus, kuriem var būt būtiska ekoloģiskā ietekme inter 
alia to rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pakļauj novērtējumam attiecībā uz to ietekmi 
uz vidi.

IVN direktīvā ir nodalīti tā saucamie I pielikuma projekti, kuriem IVN procedūra jāveic 
vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalstis, izvērtējot katru gadījumu 
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atsevišķi un/vai atbilstīgi valsts transponēšanas tiesību aktos noteiktajām pakāpēm vai 
kritērijiem, nosaka, vai projektam ir jāveic IVN. Jānorāda, ka vēja saimniecības projekti 
ietilpst direktīvas II pielikuma 3. punkta i) apakšpunkta kompetencē: „iekārtas vēja 
izmantošanai, lai ražotu enerģiju (vēja saimniecības)”.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju var secināt, ka Kastīlijas-Lamančas 
reģionālās valdības kompetentā iestāde katram vēja saimniecības projektam ir veikusi IVN 
procedūru.

Tomēr lūgumrakstā sniegta ļoti nepilnīga informācija, tāpēc Komisijai nav pietiekama 
pamata, lai spriestu, vai Spānijas varas iestādēm būtu jāpieprasa papildu informācija.

Visbeidzot, Komisija vēlētos uzsvērt, ka par ES tiesību aktu pareizu īstenošanu galvenokārt 
atbildīgas ir dalībvalstis. Saskaņā ar Līgumu Komisijai nav pilnvaru aizstāt dalībvalstu varas 
iestādes to lēmumu uzraudzībā un izpildē, piemēram, atļaujot šos projektus. Šos jautājumus 
regulē tikai dalībvalstu tiesību akti.

Saskaņā ar sniegto informāciju var secināt, ka šajā gadījumā IVN procedūra ir veikta. Tā kā 
lūgumrakstā sniegtā informācija nav pietiekama, nevar pieņemt lēmumu vērsties pie Spānijas 
varas iestādēm.

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šajā gadījumā nav ievērotas ES tiesību aktu prasības, 
viņam jāsniedz sīkāka informācija un attiecīgi pierādījumi.


