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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1356/2009, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais O. C., par 
plānoto 110 kilovatu spēkstacijas būvniecību starp Cushaling spēkstaciju un 
Thorsberry apakšstaciju (Īrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd ietekmes uz vidi novērtējumu attiecībā uz 110 kilovatu 
spēkstacijas būvniecību starp Cushaling spēkstaciju un Thorsberry apakšstaciju (Īrija), 
apgalvojot, ka tajā nav pienācīgi novērtēta ietekme uz ainavu un tās tuvumā esošajām 
arheoloģisko atradumu vietām. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Īrijas tiesību akti 
par plānošanas atļauju piešķir attīstītājam, Electricity Supply Board (ESB), īpašus 
atvieglojumus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ESB var pieteikties atļaujai, lai veiktu 
būvniecību privātos īpašumos, nesaņemot atļauju no to īpašniekiem. Viņš nosoda ar
apstiprināšanas procesu saistīto informācijas trūkumu un to, ka alternatīvas vietas nav 
pienācīgi izvērtētas.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Direktīvā 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (IVN direktīva)1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2, Direktīvu 2003/35/EK3 un 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 73, 14.3.1997.
3 OV L 156, 25.6.2003.
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Direktīvu 2009/31/EK1, paredzēts dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējums.

IVN direktīvā ir noteikts, ka pirms attīstības saskaņošanas ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums tiem projektiem, kuriem varētu būt nozīmīga ietekme uz vidi, inter alia, to 
rakstura, izmēra vai atrašanās vietas dēļ. IVN direktīvā ir izšķirti projekti, kam nepieciešams 
obligāts IVN (I pielikuma projekti, kuros paredzēta virszemes elektropārvades līnijas būve, 
kas paredzēta 220 kV vai lielākai voltāžai un kas ir vairāk nekā 15 km garas) un kam
dalībvalstu varas iestādes izvērtēšanas procedūrā nosaka, vai projektiem varētu būt 
ievērojama ietekme, ņemot vērā direktīvas III pielikuma kritērijus (II pielikumā ietilpst 
projekti, kuros paredzēta jebkura citāda veida elektroenerģijas pārraidīšana pa virszemes 
vadiem (projekti, kas nav iekļauti I pielikumā)). Ja šie projekti tādi ir, tiem jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējums.  Attiecībā uz II pielikuma projektiem dalībvalstīm jānodrošina, ka 
kompetento varas iestāžu izvērtēšanā konstatētā informācija ir pieejama arī sabiedrībai.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja nodrošināto informāciju, nav iespējams noteikt, vai 
šajā konkrētajā gadījumā ir ievēroti Kopienas tiesību akti un vai ir pienācīgi veikta 
izvērtēšana.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nav konstatējusi 
nekādus EK vides tiesību aktu pārkāpumus.  Ja lūgumraksta iesniedzējs Lūgumrakstu 
komitejā iesniegs papildu informāciju, Komisija šo lietu izskatīs vēlreiz.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Lūgumraksts apstrīd atļaujas piešķiršanas procedūru 110 kilovatu spēkstacijas būvniecībai 
starp Cushaling spēkstaciju un Thorsberry apakšstaciju Īrijā. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja teikto Īrijas tiesību akti par plānošanas atļauju piešķir attīstītājam, Electricity 
Supply Board (ESB), īpašus atvieglojumus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ESB var 
pieteikties atļaujai, lai veiktu būvniecību privātos īpašumos, nesaņemot atļauju no to 
īpašniekiem. Viņš nosoda ar apstiprināšanas procesu saistīto informācijas trūkumu un to, ka 
alternatīvas vietas nav pienācīgi izvērtētas.
Komisija savā atbildē uz lūgumrakstu secināja, ka tai, balstoties uz informāciju, kas saņemta no 
lūgumraksta iesniedzēja, nav iespējams konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumus vides jomā.

Saņemot šo atbildi, lūgumraksta iesniedzējs vērsās pēc palīdzības pie Vincent JP Farry & Co 
Ltd, Planning & Development Consultants (turpmāk tekstā — konsultanti) un pēc tam iesniedza 
papildu informāciju par IVN un atļaujas piešķiršanas procedūru — tālākai izskatīšanai.

Konsultanti konkrēti izvirzīja divus jautājumus:
– nav tikusi veikta IVN izpētes procedūra, lai gan projekts šķērsos teritoriju, ko ierosināts noteikt 
par dabas mantojuma teritoriju (pHNA), un uz to attiecās pārsūdzība, kam parasti būtu jāierosina 
izpētes procedūra, ja projekts atrodas pNHA; un
– minētā daba ir jutīgāka, nekā tas norādīts ziņojumos, ko sagatavoja Padome un Valde, un 
projekts varētu ievērojami ietekmēt vidi, ja tas tiks veikts tā, kā plānots.

                                               
1 OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
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Attiecībā uz IVN izpētes procedūru konsultanti atsaucās uz 103. panta 2. punkta c) apakšpunktu1

Īrijas Noteikumos par plānošanu un attīstību, 2001. gada redakcijā. Tādējādi plānošanas iestādei 
būtu jāveic izpētes procedūra (lai noskaidrotu, vai ir nepieciešams IVN), ja attīstīšana zem 
sliekšņa līmeņa notiktu „teritorijā, kas noteikta par dabas mantojuma teritoriju saskaņā ar 
18. sadaļu Likumā par savvaļas dabu (grozījums), 2000.”.

Konsultanti arī atsaucās uz 109. panta 3. punkta noteikumiem2, kas ļauj plānošanas valdei An
Board Pleanala pieprasīt IVN attiecībā uz attīstīšanu zem sliekšņa līmeņa, ja ir pārsūdzība, jo 
īpaši ņemot vērā, ka attīstīšana šķērsos pNHA.

Jāatzīmē, ka konsultanti neapstrīdēja faktu, ka projekts ir attīstīšana zem sliekšņa līmeņa3, bet 
gan argumentēja, ka ir nepieciešams veikt izpētes procedūru, ņemot vērā, ka projekts šķērsos 
pNHA, par to ir bijusi pārsūdzība un tam varētu būt būtiska ietekme.

Projekts, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, ietilpst IVN direktīvas darbības jomā (Padomes 
Direktīva 85/337/EEK4 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK5, Direktīvu 2003/35/EK6 un Direktīvu 2009/31/EK7). . Šajā 
direktīvā ir noteikts, ka pirms attīstības saskaņošanas ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums tiem 
projektiem, kuriem varētu būt nozīmīga ietekme uz vidi inter alia to rakstura, izmēra vai 
atrašanās vietas dēļ.

Uz rūpnieciskajām iekārtām elektroenerģijas pārvadei gaisa elektropārvades līnijās (projekti, kas 
nav iekļauti I pielikumā), ko apraksta lūgumraksta iesniedzējs, attiecas IVN direktīvas 
II pielikuma 3. punkta b) apakšpunkts. Par II pielikumā minētajiem projektiem dalībvalstīm, 
                                               
1 „103 (2) Ja plānošanas pieteikumam par attīstīšanu zem sliekšņa līmeņa nav pievienots EIS un attīstīšana 
notiks —
c) teritorijā, kas noteikta par dabas mantojuma teritoriju saskaņā ar 18. sadaļu Likumā par savvaļas dabu 
(grozījums), 2000.,…
plānošanas iestāde lemj, vai attīstīšana varētu vai nevarētu būtiski ietekmēt šā objekta, teritorijas vai, attiecīgi, 
zemes vidi.
(3) Plānošanas iestāde, lemjot saskaņā ar šo pantu, vai ierosinātā attīstīšana varētu vai nevarētu būtiski ietekmēt 
vidi, ņem vērā kritērijus, kas izklāstīti 7. sarakstā.”

2 „109 (3) Ja uz plānošanas pieteikumu par attīstīšanu zem sliekšņa līmeņa attiecas pārsūdzība un plānošanas 
iestādei nav iesniegts EIS attiecībā uz pieteikumu par attīstīšanu, un attīstīšana notiks —
c) teritorijā, kas noteikta par dabas mantojuma teritoriju saskaņā ar 18. sadaļu Likumā par savvaļas dabu 
(grozījums), 2000.,…
Valde lemj, vai attīstīšana varētu vai nevarētu būtiski ietekmēt šā objekta, teritorijas vai, attiecīgi, zemes vidi.
(4) Valde, lemjot saskaņā ar šo pantu, vai ierosinātā attīstīšana varētu vai nevarētu būtiski ietekmēt vidi, ņem 
vērā kritērijus, kas izklāstīti 7. sarakstā.”.

3 Plānošanas un attīstīšanas noteikumi, 2001., 5. saraksta 2. daļa: „(b) Rūpnieciskās iekārtas gāzes, tvaika un 
karstā ūdens pārvadei ar potenciālo karstuma jaudu 300 megavatu vai vairāk vai elektroenerģijas pārvadei gaisa 
elektropārvades līnijās, kas nav iekļautas šā saraksta 1. daļā, ja to jauda būs 200 kV vai vairāk.”.

4 OV L 175, 5.7.1985.
5 OV L 73, 14.3.1997.
6 OV L 156, 25.6.2003.
7 OV L 114, .5.6.2009., 114. lpp.
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pārbaudot katru gadījumu atsevišķi vai saskaņā ar limitiem vai kritērijiem, ir jānosaka, vai 
attiecībā uz projektu ir jāveic ietekmes uz vidi novērtēšana, ņemot vērā IVN direktīvas 
III pielikumā izklāstītos attiecīgos atlases kritērijus, tāpēc ka attiecīgajam projektam ir iespējami 
nelabvēlīga ietekme uz vidi.

IVN direktīva ir transponēta Īrijas tiesību aktos ar 2000. gada Likuma par plānošanu un attīstību 
X daļu un 2001. gada Noteikumu par plānošanu un attīstību (2001. gada Tiesību akts Nr. 600) 
10. daļu.  2000. gada likums tika grozīts 2006. un 2010. gadā. 2001. gada noteikumu 10. nodaļā 
tiek runāts par IVN izpētes procedūru projektiem zem sliekšņa līmeņa:

 noteikumu 102. pants paredz — ja plānošanas pieteikumam attīstīšanai zem sliekšņa līmeņa 
ir pievienots EIS, pieteikumu izskata tā, it kā EIS būtu jāiesniedz saskaņā ar 2000. gada 
likuma 172. sadaļu (t. i., obligāts EIS);

 noteikumu 103. pants paredz — ja plānošanas pieteikumam attīstīšanai zem sliekšņa līmeņa 
nav pievienots EIS un plānošanas iestāde uzskata, ka attīstīšanai varētu būt ievērojama 
ietekme uz vidi, tā prasa, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu EIS; (noteikumu 109. pants 
nosaka tādas pašas pilnvaras Valdei (An Bord Pleanala) attiecībā uz pārsūdzībām saistībā ar 
plānošanu).  Lemjot par to, vai attīstīšanai zem sliekšņa līmenī varētu vai nevarētu būt šāda 
ievērojama ietekme, plānošanas iestāde vai Valde ņem vērā kritērijus, kas izklāstīti 
2001. gada noteikumu 7. sarakstā, ar kuriem tiek transponēts IVN direktīvas III pielikums.

Bez tam 2003. gada augustā Vides, mantojuma un pašvaldību lietu departaments izdeva 
norādījumus IVN apstiprināšanas iestādēm par attīstīšanu zem sliekšņa līmeņa. Ja kāds 
sabiedrības loceklis iesniedz rakstisku iesniegumu plānošanas iestādei par pastāvošu plānošanas 
pieteikumu (piemēram, apgalvojot, ka attīstībai zem sliekšņa līmeņa ir nepieciešams EIS), šai 
personai jāsaņem paziņojums par plānošanas iestādes lēmumu, un ja persona nav apmierināta ar 
lēmumu, viņai ir tiesības iesniegt Valdei (An Board Pleanala) pārsūdzību par šo lēmumu.  Valde 
nosaka pārsūdzību no paša sākuma, t. i., it kā pieteikums būtu iesniegts vispirms Valdē. Valdes 
pienākums ir norādīt galvenos cēloņus un apsvērumus, uz kuriem balstās tās lēmums, un šie 
dokumenti ir pieejami publiski.
Iesniegtie dokumenti, jo īpaši (An Board Pleanala) inspektora ziņojums, rāda, ka kompetentā 
iestāde ir veikusi projektam pārbaudes procedūru attiecībā uz to, vai nepieciešams IVN. Tika 
uzskatīts, ka IVN nav nepieciešams, cita starpā ņemot vērā šādus argumentus par labu tam, ka 
projekts ir pieņemams, kas attiecas uz tā ietekmi uz kanālu Grand Canal — pNHA:

 projekts ietekmēs kanāla vizuālo ainavu, bet netiek uzskatīts, ka tas neatgriezeniski sabojātu 
šā kanāla tūrisma potenciālu un rekreācijas īpašības;

 līniju pārcels projām no slūžām, kur koncentrēsies daudzas kanāla aktivitātes;

 līnija šķērso kanālu aptuveni taisnos leņķos, tādēļ vizuālās izmaiņas būs mazākas 
salīdzinājumā ar slīpāku izkārtojumu;

 projekts atteicās no režģu struktūrām, kuras radītu lielākas vizuālās izmaiņas, jo abās kanāla 
malās ir taisni līnijas posmi;

 kanāla vizuālā vide šobrīd satur līdzīgas struktūras.

Slēdziens
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Pamatojoties uz papildu informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja, Komisijai nav 
pietiekamu datu, kas ļautu secināt, ka Īrijas iestādes, nosakot, ka IVN nav vajadzīga, būtu 
pārsniegušas savas kompetences pilnvaras lemt par to, un Komisija nevar konstatēt iespējamu ES 
tiesību normu pārkāpumu attiecībā uz IVN direktīvu.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Atbildot uz papildus sniegto informāciju, kas saņemta no lūgumraksta iesniedzēja par 
110 kilovatu elektrolīnijas būvniecībai starp Cushaling spēkstaciju un Thorsberry apakšstaciju 
(Īrijā), Komisija vēlas atgādināt par savus agrāk sniegtos slēdzienus par to, ka trūkst 
pierādījumu par to, ka būtu pārkāpta Direktīva 2011/92/ES1 („IVN direktīva”) attiecībā uz 
II pielikuma projektu kategoriju 3(b). 

Sarakste ar papildus sniegto informāciju aicina Komisiju uzskatīt elektrolīnijas projektu par 
tādu, uz kuru attiecas INV direktīvas 1. pielikuma 20. punkta darbības joma. Šajā kategorijā 
atrodas „tādu gaisvadu elektrolīniju būve, kuru spriegums ir 220 kV vai lielāks un kuru 
garums pārsniedz 15 km”, un projektiem, kas atrodas tās darbības jomā, obligāti jābūt IVN. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto minētā elektrolīnija atbilst šīs definīcijas 
pirmajai daļai, jo tās garums ir lielāks nekā 15 kilometri. Kas attiecas uz definīcijas otro daļu, 
t.i., spriegums 220 kV, lūgumraksta iesniedzējs argumentē, ka to nevajadzētu uzskatīt par 
izšķirošu un ka 110 kV elektrolīnija būtu uzskatāma par līdzvērtīgu, balstoties uz tās vizuālo 
ietekmi. 

Komisija nepieņem lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka 1. pielikuma 20. punktu varētu 
iztulkot ka tādu, kas aptver arī 110 kV elektrolīnijas. Konkrēti, tā uzskata, ka atsauce uz 
220 kV ir nepieciešama definīcijas daļa, lai noteiktu, vai IVN ir obligāts. Pamatojoties uz 
minēto, konkrētais elektrolīnijas projekts neietilpst 1. pielikuma 20. punkta projektu 
kategorijā un attiecībā uz pārkāpums to nevar tikt konstatēts.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES, ar kuru groza 
Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu [kodifikācija], 
OV L 26, 28.1.2012. 


