
CM\903802LV.doc PE490.990v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0935/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Karl-
Georg Hildebrand un kam pievienoti deviņi paraksti, par plānoto vēja 
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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto vēja ģeneratoru parki ir apgrūtinājums gan 
cilvēkiem, gan videi. Viņš principā neiebilst pret vēja enerģiju, ja vēja turbīnas ir uzbūvētas 
atbilstošā vietā. Tomēr viņš uzskata, ka vēja ģeneratoru parka celtniecība Burghaun pilsētā 
nav pieņemama, jo vēja ģeneratoru parks ir plānots dabiskā teritorijā, kas līdz šim ir 
ekoloģiski gandrīz neskarta. Šī ir ligzdošanas un barības meklēšanas vieta sarkanajai klijai 
(Milvus milvus), aizsargājamam plēsējputnam. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto 
vietējās iestādes centās panākt vēja ģeneratoru parka plāna pieņemšanu, neņemot vērā viņa 
iebildumus un ziņojumu par situāciju Burghaun pilsētā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Komisijai nav pilnvaru atļaut vai apturēt projektus. Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka, 
piešķirot atļaujas projektiem, dalībvalstis pareizi piemēro ES tiesību aktus. Dabas aizsardzību 
ES līmenī reglamentē Direktīva 2009/174/EK1 (Putnu direktīva) un Direktīva 92/43/EEK2

(Dzīvotņu direktīva).
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību. 

OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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Visas ES dalībvalstīs sastopamās savvaļas putnu sugas ir aizsargātas saskaņā ar Putnu 
direktīvu1. Kopā ar Dzīvotņu direktīvu tās abas paredz mehānismu, lai nodrošinātu, ka visus 
projektus izvērtē attiecībā uz to ietekmi uz putnu sugām. Turklāt Komisija ir stingri 
pārliecināta, ka vēja enerģijas ražošana var iet roku rokā ar savvaļas putnu aizsardzību.

Savvaļas putni var būt īpaši jutīgi pret vēja enerģijas ieguves attīstību. Tāpēc Komisija veicina 
paraugpraksi attiecībā uz šādu iekārtu atrašanās vietu, plānošanu, projektu, celtniecību un 
darbību, lai samazinātu to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību2. Taču fakts, ka vēja enerģijas 
projekts var ietekmēt dažas vietējās sugas, nav iemesls, lai uzskatītu, ka šis projekts negatīvi 
ietekmē šo sugu aizsardzības statusu reģionā.

Attiecīgo teritoriju sauc „Hühnerberg” un to aptver A7 automaģistrāle un federālie ceļi L3169 
un B 27. Pašlaik to izmanto lauksaimniecībai. Tuvumā nav nevienas Natura 2000 teritorijas. 
Reģionālajā plānā šī teritorija ir noteikta kā prioritārā zona vēja enerģijas ieguves iekārtām. 
Taču šajā posmā nav neviena vēja ģeneratoru projekta kā tāda, ne arī turpmākas specifikācijas 
attiecībā uz šo iespējamo vēja ģeneratoru skaitu vai dimensijām. Faktiski reģionālajā 
teritorijas plānā ir tikai noteiktas piemērotas teritorijas. Stratēģiskā plānošana palīdz ne tikai 
noteikt visatbilstošākās vēja enerģijas jaudas vietas, bet arī palīdz izvairīties no tās ietekmes 
uz dabisko vidi. Tā ir atļaujas piešķiršanas procedūra, pirms konkrētu vēja ģeneratoru 
projektu var ieviest un plānot vēlākā posmā. Ietekme uz vietējo vidi, piemēram, jebkāda 
būtiska negatīva ietekme uz sarkanajām klijām, tiks noteikta, un tās rezultātā var mainīties 
vēja parka un/vai negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumu dimensija. 

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja informāciju un valsts iestāžu piedāvātajos publiski 
pieejamajos dokumentos konstatēto, Komisija nesaskata ES dabas tiesību aktu pārkāpumu.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību, ar ko kodificē 

Direktīvu 79/409/EEK; OV L 020, 26.1.2010., 7. lpp.
2 Eiropas Komisija (2010) — Pamatnostādnes vēja enerģijas attīstībai un Natura 2000. Saite: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


