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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0262/2011, ko 55 Rumānijas NVO vārdā iesniedza 
Rumānijas Ornitologu biedrība un NVO koalīcija Natura 2000 Romania, par 
vēja ģeneratoru parka ierīkošanas iespējamo ietekmi Dobrudžas reģionā 
Rumānijas dienvidaustrumu daļā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka Dobrudžas reģionā Rumānijas dienvidaustrumu daļā 
paredzēts ierīkot lielu vēja ģeneratoru parku (ar 2300 vēja ģeneratoriem). Apmēram 60–
70 procentus ģeneratoru paredzēts uzstādīt Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā. 
Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka šāda liela mēroga projekta kumulatīvā ietekme apdraudēs 
aizsargāto teritoriju vienotību un var neatgriezeniski izpostīt šo teritoriju bioloģisko 
daudzveidību. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Rumānijas varas iestādes nav 
sagatavojušas stratēģiskā vides novērtējuma ziņojumu. Piemēram, nav veikti pētījumi par 
sikspārņu populācijas migrācijas ceļiem, nav arī izveidotas dažādu dzīvotņu kartes. 
Lūgumraksta iesniedzēji līdz stratēģiskā vides novērtējuma ziņojuma sagatavošanai un 
publicēšanai prasa pārtraukt/apturēt visas darbības un būvatļauju piešķiršanas procedūras un, 
ņemot vērā šo novērtējumu, noteikt piemērotas vietas vēja ģeneratoru uzstādīšanai. Vēl viņi 
aicina Eiropas Parlamentu noskaidrot, kādus konkrētus pasākumus veic Rumānijas vides 
ministrs, lai novērstu vēja enerģijas ražošanas projektu nelabvēlīgo ietekmi uz Natura 2000
tīkla teritorijām Dobrudžas reģionā.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 20. septembrī
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Komisijas komentāri

Komisija ir saņēmusi virkni sūdzību par vēja ģeneratoru parka būvniecību Dobrudžas reģionā 
Rumānijā. Komisijas veiktais novērtējums attiecībā uz sūdzības iesniedzēju sniegto 
informāciju rosināja sākt pārkāpuma procedūras par noteiktām Natura 2000 teritorijām un 
papildu iepriekšējas izmeklēšanas par citām teritorijām, ko iespējams ietekmē vēja ģeneratoru 
parki. Tādējādi pašlaik norisinās šādas procedūras:

 pārkāpuma procedūras attiecībā uz vēja ģeneratoru parku ietekmi uz ĪAT ROSPA0073 
Macin-Niculitel un KNT ROSCI0123 Muntii Macinului;

 iepriekšējas izmeklēšanas attiecībā uz vēja ģeneratoru parku ietekmi uz ĪAT ROSPA 
0031 Delta Dunarii un Complexul Raxim-Sinoie, ĪAT ROSPA0091 Padurea Babadag, 
ROSPA0100 Stepa Casimcea un ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

Sekojot līdzi pārkāpuma procedūrām un iepriekšējām izmeklēšanām attiecībā uz vēja 
ģeneratoru parka būvniecības radīto ietekmi uz iepriekš minētajām Natura 2000 teritorijām, 
Komisija vienlaikus arī analizē ES vides tiesību aktu, jo īpaši Direktīvas 85/337/EEK1 par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva), 
piemērošanu, tostarp kopējos kritērijus, kā noteikts IVN direktīvas III pielikuma 1. punktā, kā 
arī Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību2

6. panta 3. punkta un 7. panta piemērošanu.

Attiecībā uz valsts līdzekļiem attiecīgajiem sabiedrības locekļiem, lai apstrīdētu lēmumu, 
darbību vai bezdarbības būtības vai procesuālo likumību, IVN direktīvas 10.a pantā ir 
noteikts, ka dalībvalstis ir tās, kuras „nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību sistēmu 
attiecīgās sabiedrības daļas locekļiem: a) kas ir pietiekami ieinteresēti vai, b) ja dalībvalsts 
administratīvi procesuālajās tiesībās tas paredzēts kā priekšnoteikums – kuru tiesības ir 
aizskartas, ir iespēja pārskatīšanas kārtībā ierosināt lietu tiesā vai citā neatkarīgā un 
objektīvā struktūrā, kas izveidota ar tiesību aktiem, lai apstrīdētu lēmumu, darbību vai 
bezdarbības būtības vai procesuālo likumību”. Līdzās tam saskaņā ar Orhūsas konvencijas3

9. panta 2. un 4. punktu pārskatīšanas procedūrai ir „jānodrošina pamatoti un efektīvi tiesiskie 
līdzekļi, tostarp, vajadzības gadījumā, atbrīvošana no amata”. Tādējādi attiecīgie sabiedrības 
locekļi, tostarp NVO, kā paredzēts 10.a panta 3. punktā, var meklēt prasības apmierināšanas 
iespējas un pieprasīt atbrīvošanu no amata valsts tiesā vai citā neatkarīgā struktūrā, kas 
izveidota ar tiesību aktiem.

Secinājums

Komisija veic piemērotus pasākumus, lai izmeklētu iespējamos ES vides tiesību aktu 
pārkāpumus.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 206, 22.7.1992.
3 Eiropas Kopiena apstiprinājusi ar Padomes 2005. gada 17. februāra lēmumu 2005/370/EK par to, ka Eiropas 
Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.


