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Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0929/2010, ko Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrības (DN) 
vārdā iesniedza Dānijas valstspiederīgais René la Cour Sell un kam pievienots 
1 paraksts, par lielu vēja ģeneratoru testēšanas centra izveidi Østerild, 
Tistedes pašvaldībā, un piemērojamo ES tiesību aktu neievērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrības (DN) vadītājs, sūdzas 
par likumprojekta pieņemšanu, kas paredz izveidot lielu vēja ģeneratoru valsts testēšanas 
centru Østerild, Tistedes pašvaldībā, un kas stāsies spēkā 2010. gada 1. oktobrī. Mežu 
izciršana un projekta sagatavošanas darbi sāksies uzreiz pēc minētā datuma. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzsver, ka tuvējā apkārtnē atrodas nozīmīgas Natura 2000 teritorijas un lielākā no 
tām, 6000 hektāru lielais Vejlerne dabas rezervāts, ir aizsargāta ar Ramsāres konvenciju.
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka projekts rada nopietnus Padomes Direktīvas 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, Padomes Direktīvas 79/409/EEK 
par savvaļas putnu aizsardzību un Padomes Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu pārkāpumus. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
norāda, ka Dānijas Vides ministrija nav izskatījusi DN iesniegtos priekšlikumus par 
alternatīvām testēšanas centra atrašanās vietām. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu pēc iespējas drīzāk rīkoties, lai nodrošinātu, ka Dānijas varas iestādes ievērotu 
piemērojamos ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā
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Dānijas Dabas aizsardzības sabiedrība iesniedza lūgumrakstu arī Komisijai adresētas sūdzības 
veidā. Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. un 3. punktā1 ir noteikts, ka katrai dalībvalstij jāveic 
atbilstīgs visu to plānu un projektu novērtējums, kuri varētu būtiski ietekmēt kādu 
Natura 2000 teritoriju. Šāda ar katras konkrētās teritorijas apstākļiem saistīta novērtējuma 
rezultāti ir pamatojums attiecīgās darbības atļaušanai vai aizliegšanai.

Komisija ir novērtējusi sūdzību no tehniskā viedokļa un konstatējusi vairākus aspektus, par 
kuriem Komisija prasa Dānijas varas iestādēm iesniegt papildu informāciju. Tie cita starpā ir 
saistīti ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta piemērošanu un pamatojumu secinājumiem 
par to, vai projekts nelabvēlīgi ietekmēs tuvumā esošo Natura 2000 teritoriju viengabalainību, 
tostarp lēmumu par to, vai jāuzsāk process saskaņā ar 6. panta 4. punktu.

Komisija prasa šādu Dzīvotņu direktīvas 6. punkta 3. pantam atbilstīgu informāciju:
 novērtējumu par iespējamo ietekmi uz dzīvotnēm un sugām tuvumā esošajās Natura 2000

teritorijās un visas pieejamās informācijas ņemšanu vērā;
 visu ar iespējamo ietekmi uz putnu sugām saistīto aspektu novērtējumu;
 novērtējumu par projekta vietā mainītās hidroloģijas ārējo ietekmi uz tuvumā esošajām 

Natura 2000 teritorijām;
 par pasākumu ietveršanu, lai izvairītos no nelabvēlīgas ietekmes uz IV pielikumā iekļauto 

sugu, proti, meža sicistu (Sicista betulina);
 par projekta vietai apkārt esošās teritorijas visaptverošu plānošanu;
 par pēcuzraudzības programmas izveidi, lai noteiktu jebkādu negaidītu vai nezināmu 

ietekmi, kas varētu būt par pamatu papildu pielāgojumiem, piemēram, saistībā ar 
ietekmes mazināšanas vai kompensācijas pasākumiem;

un arī saistībā ar Dzīvotņu direktīvas 12. un 16. pantu:
 kā tiek ievērots Dzīvotņu direktīvas 12. panta d) apakšpunkts un 16. pants attiecībā uz 

meža sicistu (Sicista betulina).

Saistībā ar IVN direktīvu (Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu) Komisijai pieejamā informācija liecina, ka kompetentās vides 
varas iestādes ir sagatavojušas ziņojumu par ietekmi uz vidi un ka, pirms tika pieņemts 
būvniecības akts, ar kuru tiek atļauti vēja turbīnu valsts testēšanas centra būvdarbi Østerild, 
notika sabiedriskā apspriešanās. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav 
pietiekami detalizēta, lai Komisija varētu konstatēt iespējamu IVN direktīvas prasību 
neievērošanu. Komisija prasīs papildu informāciju no valsts varas iestādēm par veikto 
ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru un tās rezultātiem saskaņā ar IVN direktīvā 
noteiktajām pamatprasībām.

Pēc tam, kad Komisija būs saņēmusi papildinformāciju no Dānijas varas iestādēm, tā 
novērtēs, vai turpināt izskatīt šo lietu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija ir novērtējusi sūdzību no tehniskā viedokļa, un 2011. gadā tā divas reizes apmainījās 
                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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ar informāciju ar Dānijas iestādēm par Østerild vēja turbīnu testēšanas centra projekta ietekmi 
uz vidi. Tā arī iepazinās ar ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru, kas tika veikta saistībā ar 
šo projektu. Komisija ir jo īpaši izvērtējusi Dānijas atbildīgo iestāžu sniegtās atbildes saistībā 
ar turpmāk minētajiem jautājumiem.

Iespējamie riski saistībā ar projekta vietā mainītās hidroloģijas ārējo ietekmi uz tuvumā 
esošajām Natura 2000 teritorijām

Saistībā ar šo jautājumu tika precizēts, ka tiks īstenoti kopā divpadsmit seku mazināšanas 
projekti, lai nodrošinātu, ka mežu izciršanas rezultātā Natura 2000 teritorijās nenonāk papildu 
slāpeklis. Visi šie mitrāji atradīsies ārpus Natura 2000 teritorijām. Daži dīķi būs slēgti, lai 
nodrošinātu pēc iespējas dabiskāku hidroloģiju. Pēc šīs informācijas izvērtēšanas Komisijai 
nebija iemesla secināt, ka ar hidroloģiju saistītās izmaiņas projekta īstenošanas vietā varētu 
negatīvi ietekmēt dzīvotnes un sugas tuvumā esošajās Natura 2000 teritorijās.

Iespējamie riski saistībā ar gulbjiem un zosīm, kuri meklē barību projekta teritorijā

Pēc divkāršas informācijas apmaiņas ar Dānijas atbildīgajām iestādēm tika precizēts, ka 
projekta īstenošanas teritorijā ietilpstošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi laiku pa laikam, 
tomēr retāk nekā citas teritorijas šajā reģionā, barības meklēšanai izmanto zosis un gulbji. Šo 
informāciju apliecināja laikposmā no 2008. līdz 2011. gadam īstenotajā putnu novērošanā 
iegūtie dati un informācija valsts BirdLife Partner tīmekļa vietnē. Ņemot vērā minēto, 
Komisijai nebija iemesla secināt, ka projekta īstenošanas vieta būtu gulbjiem un zosīm 
pievilcīga barības meklēšanas teritorija, savukārt lidojumu maršrutu jautājums tiks plašāk 
izskatīts turpmākajā uzraudzības programmā.

Novērtējums par kumulatīvo ietekmi uz jūras ērgli (Haliaeetus albicilla)

Tika apstiprināts, ka teritorijā mēdz uzturēties jūras ērgļi, lai gan tie ir sastopami galvenokārt 
Natura 2000 teritorijās uz dienvidiem no projekta īstenošanas vietas. Tiek uzskatīts, ka 
projekta teritorija šai sugai nav būtiska. Ir plānota vairāku pasākumu veikšana, lai samazinātu 
nāvējošu sadursmju risku, piemēram, elektroenerģijas pārvades līniju, kas šķērso projekta 
īstenošanas teritoriju, ierīkošana zem zemes un vismaz piecu tuvumā esošu vēja turbīnu 
demontāža. Turklāt tiks veikta vispārēja ar visām Putnu direktīvas I pielikumā uzskaitītajām 
sugām, tostarp jūras ērgli, saistīta uzraudzība.

Iespējamie ar migrējošajiem putniem saistītie riski

Eksperimentālas ES izmeklēšanas rezultātā tika precizēts, ka Ziemeļjitlande atrodas līdzās 
migrācijas maršrutam virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem, kas visbiežāk tiek izmantots 
pavasara migrācijas laikā. Tomēr migrācija lielākoties notiek vairāk uz austrumiem virzienā 
uz Zviedriju un Norvēģiju, tādējādi tā nav koncentrēta tajā ziemeļrietumu Jitlandes daļā, kurā 
atradīsies testēšanas centrs. Turklāt septiņas vēja turbīnas atradīsies paralēli svarīgākajiem 
lidojumu virzieniem. Lai novērstu vispārēju zināšanu trūkumu par tādu lielu turbīnu ietekmi 
uz putniem, kādas tiks testētas centrā, jau ir sākta uzraudzības programmas īstenošana.

Meža sicistas (Sicista betulina) projekta īstenošanas vietā
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Attiecībā uz meža sicistām Dānijas iestādes norādīja, ka šī suga reģionā ir plaši izplatīta un ir 
sastopama projekta īstenošanas vietas tuvumā, bet ne pašā projekta teritorijā. Tā kā teritorijā 
dominē skujkoku audzes un lauksaimniecībā izmantojama zeme, tajā ir reti sastopami šīs 
sugas iecienīti dzīvotņu elementi. Turklāt, radot dažādus jaunus ainavas elementus, piemēram, 
dīķus, mitrājus, viršu audzes, ganības utt., varētu tikt uzlaboti meža sicistas un citu sugu 
dzīves apstākļi.

Ar projekta īstenošanas vietu saistītā plānošana

Saistībā ar šo jautājumu Komisija ar ES eksperimentālās sistēmas starpniecību arī vēlējās 
noskaidrot, vai ir veiktas kādas analīzes nolūkā precizēt, ciktāl dažādie priekšlikumi ir 
savietojami, un vai pastāv draudi, ka pasākumi, kas ir paredzēti vienas konkrētas problēmas 
novēršanai, bez šāda nodoma varētu radīt citus riskus, piemēram, vai jaunie mitrāji un ūdens 
krātuves barības meklējumos varētu bīstami tuvu turbīnām pievilināt sikspārņus. Saistībā ar 
šo jautājumu Dānijas iestādes paskaidroja, ka pašlaik projekta īstenošanas vieta nav 
sikspārņiem pievilcīga teritorija. Bet, ņemot vērā plānotās izmaiņas ainavā, Dānijas iestādes 
atzina, ka pastāv iespēja, ka tiks radītas jaunas un sikspārņiem pievilcīgākas dzīvotnes. Tāpēc 
sikspārņi tiks iekļauti uzraudzības programmā, ko veiks Valsts Vides pētniecības institūts 
(NERI) Orhūsas Universitātē (skatīt arī punktu par Pēcuzraudzības programmu).

Pēcuzraudzības programma

Tika precizēts, ka viens no priekšnoteikumiem ar testēšanas centru saistītā tiesību akta 
pieņemšanai bija nosacījumus, ka pirms centra izveides ir jāizstrādā pārraudzības programma, 
lai jo īpaši izpētītu ietekmi uz putniem un sikspārņiem. Ir paredzēta arī vispārēja visu Putnu 
direktīvas I pielikumā uzskaitīto un projekta īstenošanas vietā konstatēto sugu uzraudzība 
saistībā ar to vietējo izplatību. Uzraudzības programmā būtu jāiekļauj šādi elementi:

• ziemeļu gulbja, īsknābja zoss, taigas sējas zoss sastopamība, telpiskā izplatība un 
lidošanas augstums, kā arī automātiska vakarlēpju fiksēšana vēja turbīnu tuvumā, izmantojot 
infrasarkanās kameras. Sadursmju upuri tiks meklēti, izmantojot standarta metodes, proti, ar 
īpaši apmācītu suņu palīdzību. Putnu uzraudzība ietver pamatapsekojuma veikšanu 2011.–
2012. gadā un pēcizbūves programmas īstenošanu 2013.–2016. gadā;
• sikspārņu pamatuzraudzība, uzvedība vēja turbīnu tuvumā (tostarp automātiskā 
fiksēšana) un teritorijas pārmeklēšana nolūkā atrast sadursmju upurus. Sākotnējā pētījuma 
veikšana ir paredzēta 2011. gada laikā un pēcizbūves pētījumi — 2013. un 2014. gadā;
• ar kāpu dzīvotnēm saistīta programma, ietverot pamatapsekojumu un pēcizbūves 
pētījumus līdz 2021. gadam.

Attiecībā uz mazāk mobilajām IV pielikumā minētajām sugām (t. .i., sugām, kas nav 
sikspārņi, piemēram, abiniekiem un ķirzakām) tika precizēts, ka projekta īstenošanas plāna 
mērķis ir atjaunot agrākās dzīvotnes un radīt jaunas, veicinot lielāku vietējo populāciju 
rašanos. Tāpēc Dānijas iestādes neierosinās IV pielikumā minēto sugu turpmāku detalizētu 
uzraudzību, tomēr kāpu virsāju audžu atjaunošanai ir būtiska ietekme uz vides pārvaldību, un 
tās sekas tiks pētītas uzraudzības programmas ietvaros. Visbeidzot, Dānijas iestādes 
apstiprināja, ka testēšanas centra darbā tiks veiktas vajadzīgās izmaiņas un pielāgojumi, kuru 
apjoms atbildīs uzraudzības programmas ietvaros izdarītajiem secinājumiem.
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Atbilstība Direktīvai 2011/92/ES (agrākajai Direktīvai 85/337/EEK) (turpmāk „IVN 
direktīva”)

Attiecībā uz šo jautājumu tika precizēts, ka, lai gan projektam tika sniegta attīstības 
piekrišana, Parlamentam pieņemot 2010. gada 15. jūnija aktu Nr. 647 par vēja turbīnu centru 
Østerild, Vides ministrija pirms šī akta pieņemšanas veica ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā 
piedalījās arī sabiedrības pārstāvji. IVN ziņojums 2010. gada 7. janvārī tika nodots 
sabiedriskajai apspriešanai, kura ilga līdz 2010. gada 5. martam. Sabiedriskās apspriešanas 
rezultātā projektā tika veikti vairāki pielāgojumi, kā arī papildu novērtējumi. Šī informācija 
tika publicēta Naturstyrelsen tīmekļa vietnē.

2010. gada 9. aprīlī likumprojekts tika iesniegts Parlamentā. Sākot ar šo datumu, vispārējās 
sabiedrības pārstāvji un visas ieinteresētās puses Parlamenta tīmekļa vietnē varēja iepazīties ar 
visiem attiecīgajiem dokumentiem, un tām bija iespēja vērsties Parlamenta Vides un 
plānošanas komitejā. Arī Naturstyrelsen savā tīmekļa vietnē publicēja virkni dokumentu, kuri 
sarunu laikā tika nosūtīti nolīguma pusēm. 20. aprīlī Kristiansborgā notika Parlamenta 
deputātiem un preses pārstāvjiem paredzēta speciālistu uzklausīšana. Pēc tam Parlamenta 
Vides un plānošanas komiteja padziļināti apsprieda likumprojektu, kas radīja vairākus 
jautājumus, un pieprasīja virkni ekspertu atzinumu par projekta radīto ietekmi uz vidi.
2010. gada 4. jūnijā likumprojekts par vēja turbīnu testēšanas centru Østerild ieguva likuma 
spēku.

2010. gada novembrī tika paziņots, ka 2010. gada jūnija būvniecības tiesību akta ietvaros 
plānotais projekts neatbilst valsts noteikumiem par trokšņa līmeņiem. Tāpēc vides ministrs 
apturēja projekta īstenošanu un veica pasākumus nolūkā sagatavot papildu IVN ziņojumu un 
grozījumu projektu, lai veiktu izmaiņas sākotnējā 2009. gada IVN ziņojumā aprakstītajā 
projektā ar mērķi nodrošināt tā atbilstību valsts noteikumiem par trokšņa līmeņiem attiecībā 
uz vēja turbīnām. Papildu IVN ziņojums un grozījumu likumprojekts tika nodots 
sabiedriskajai apspriešanai, kas noritēja laikā no 2010. gada 8. decembra līdz 2011. gada 
6. janvārim. 2011. gada 24. februārī Parlaments pieņēma grozījumu aktu. Tas stājās spēkā 
2011. gada 3. martā — pēc šī datuma projekta īstenošana bija atļauta.

Komisija Dānijas iestādēm arī lūdza informāciju par to, kā tās ir nodrošinājušas atbilstību 
IVN direktīvas 1. panta 4. punktā paredzētajam izņēmumam. Dānijas iestādes atbildēja, ka 
gan sākotnējā 2010. gadā pieņemtajā aktā, gan 2011. gada aktā par grozījumiem informācija 
par projektu ir sniegta atbilstīgi direktīvas 1. panta 4. punktam. Projekta pieņemšanas nolūkos 
ministram un Parlamentam bija nodrošināta piekļuve visai informācijai, kura atbilstīgi IVN 
direktīvai uzņēmējam ir jānodod atbildīgās iestādes rīcībā vispārējas procedūras laikā līdzīga 
projekta apstiprināšanai. Turklāt saskaņā ar Dānijas iestāžu sniegtajām ziņām apspriešanās 
procedūras un Dānijas likumdošanas procesa ietvaros tika nodrošināts, lai, ņemot vērā 
publisko apspriešanu pirms tiesību aktu pieņemšanas, sabiedrībai būtu pieejama pilnīga un 
detalizēta informācija par projektu un tā ietekmi uz vidi.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar konstatēt Putnu direktīvas (2009/147/EK), 
Dzīvotņu direktīvas (92/43/EEK) vai IVN direktīvas (2011/92/ES) pārkāpumu.


