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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1077/2011, ko Bürgerinitiative Starkenberg vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgā Sigrid Kremser, par plānoto vēja spēkstacijas 
būvniecību melnās un sarkanās klijas vairošanās un barošanās teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par vēja spēkstacijas būvniecību Štārkenbergas pašvaldībā 
Tīringenē, Vācijā. Vēja spēkstacija ir plānota melnās klijas (Milvus migrans) un sarkanās 
klijas (Milvus milvus) vairošanās un barošanās teritorijā. Teritorija ir arī dzīvotne citām 
dzīvnieku sugām, tostarp aizsargājamiem sikspārņiem. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja 
norāda, ka vēja turbīnas ir plānotas pārāk tuvu mājām un tas rada apdraudējumu vietējo 
iedzīvotāju veselībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret divu vēja spēkstaciju būvniecības projektu 
Štārkenbergas pašvaldībā (Vācijā/Tīringenē). Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
būvniecībai ierosinātā teritorija ir sarkanās klijas (Milvus milvus), melnās klijas (Milvus 
migrans), bezdelīgu piekūna (Falco subbuteo), Eiropas bišu dzeņa (Merops apiaster), upes 
tārtiņa (Charadrius dubius), brūnās čakstes (Lanius collurio) un sikspārņu vairošanās un 
barošanās dzīvotne. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka plānotā vēja spēkstacijas būvniecība 
pārkāpj Eiropas tiesību aktus par dabas aizsardzību.
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Komisijai nav pilnvaru atļaut vai apturēt projektus. Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka 
dalībvalstis, piešķirot atļaujas projektiem, pareizi piemēro ES tiesību aktus. Dabas aizsardzību 
ES līmenī reglamentē Direktīva 2009/174/EK1 (Putnu direktīva) un Direktīva 92/43/EEK2

(Dzīvotņu direktīva).
Visas savvaļas putnu sugas, kas sastopamas dabā ES dalībvalstu Eiropas daļā, aizsargā Putnu 
direktīva. 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, kā arī citu taksonu un dzīvotņu veidi var būt īpaši jutīgi pret vēja enerģijas 
ieguves attīstību. Tādēļ Komisija iesaka ievērot labas prakses paraugus attiecībā uz šādu 
iekārtu atrašanās vietu, plānošanu, izstrādi, būvniecību un ekspluatāciju, lai līdz minimumam 
samazinātu to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Tā rezultātā Komisija ir izstrādājusi 
vadlīnijas, kas aptver vēja enerģijas ieguves attīstību3.

Attiecīgā teritorija atrodas Štārkenbergas celtniecības materiālu rūpnīcas apkārtnē. Ieguldītājs 
plāno divu vēja spēkstaciju būvniecību. Tuvumā nav nevienas Natura 2000 teritorijas. Pēc 
„Direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu”4 4. panta 2. punkta un II pielikuma, lemt, vai 
vēja enerģijas projektiem ir jāpiemēro vides ietekmes novērtējums, ir dalībvalstu kompetencē. 
Tādēļ saskaņā ar kompetentajām Vācijas varas iestādēm šis projekts ir pārāk mazs 
novērtējuma veikšanai5.

Komisija saprot, ka Austrumtīringenas vēja enerģijas izmantošanas prioritātes apkārtnes plānu 
izstrādāja, apspriežoties ar vides NVO. Šis plāns norādīja uz 14 vēja enerģijas ieguves vietām, 
kas ir piemērotas vēja enerģijas spēkstaciju būvniecībai un ir 0,18 % no kopējās 
Austrumtīringenas teritorijas. Stratēģiskais vides novērtējums reģionālajam plānam 
Austrumtīringenā tika pabeigts 2006. gada 30. jūnijā.
Reģionālajā plānā attiecīgā teritorija ir norādīta kā prioritāra zona vēja enerģijas spēkstaciju 
būvniecībai. Šāda stratēģiska plānošana ne tikai palīdz noteikt vispiemērotākās vietas vēja 
enerģijas jaudas iegūšanai, bet arī palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi. Tā ir atļaujas 
piešķiršanas procedūra, pirms kāds konkrēts vēja enerģijas spēkstaciju būvniecības projekts 
var tikt pieprasīts vai turpmāk plānots. Tā rezultātā individuālo projektu plānošana ir mazāka 
mēroga nekā stratēģiskā plānošana. Ja tiks noteikta vietēja mēroga ietekme uz vidi, kā, 
piemēram, negatīva ietekme uz noteiktām putnu sugām, tā sekas var būt vēja parka teritorijas 
lieluma izmaiņas vai pieprasījums veikt risku mazinošus pasākumus.
Secinājumi

                                               
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 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.).
3 Eiropas Komisija (2010) — Pamatnostādnes vēja enerģijas attīstībai un Natura 2000. Saikne: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 

vidi novērtējumu, ar ko kodificē Direktīvu 85/337/EEK (OV L 85, 28.1.2012.).
5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas informāciju un valsts iestāžu piedāvātajos publiski 
pieejamajos dokumentos konstatēto, Komisija nesaskata ES dabas tiesību aktu pārkāpumu.


