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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Lūgumraksts Nr. 0450/2004, ko iesniedza portugāļu apvienība „Plataforma Sabor Livre, 
par hidroelektrostacijas būvniecības projektu Saboras ielejā, Portugālē

Lūgumraksts Nr. 0864/2006, ko „Plataforma Sabor Livre” vārdā iesniedza Portugāles 
valstspiederīgais Iván Ramírez, par hidroelektrostacijas būvniecības projektu Saboras 
ielejā, Portugālē

1. Lūgumraksta Nr. 0450/2004 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, NVO apvienība, kas izveidota ar mērķi aizsargāt Saboras upi no 
hidroelektrostaciju būvniecības, uzskata, ka Portugāles valdības paredzētā hidroelektrostacijas 
būvniecība ir pretrunā ar vairākiem Eiropas vides tiesību aktu noteikumiem, tajā skaitā Putnu 
direktīvu un Dabisko dzīvotņu direktīvu. Reģions, kurā paredzēta hidroelektrostacijas 
būvniecība, ir Natura 2000 tīkla teritorija. Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējumu 
hidroelektrostacijas būvniecība ilgs piecus līdz sešus gadus un nepalīdzēs Portugāles valdībai 
panākt tradicionālās enerģijas samazinājumu līdz 2010. gadam Eiropas Savienības mērķu 
ietvaros.

Lūgumraksta Nr. 0864/2006 kopsavilkumsLūgumraksta iesniedzējs iebilst pret 
Portugāles valdības lēmumu būvēt hidroelektrostaciju Saboras ielejā, Portugāles 
ziemeļaustrumu daļā. Saboras ieleja ir īpaši aizsargājama teritorija (ĪAT) Padomes Direktīvas 
79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību izpratnē, tajā atrodas Eiropas dienvidos unikālu 
putnu sugu — Bonelli ērgļa (hieratus fasciatus), klinšu ērgļa (aquila chrisaetus) un melnā 
stārķa (ciconia nigra) — dabiskās dzīvotnes. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis projekts 
ir ne tikai nepārprotams iepriekš minētās direktīvas, bet arī Padomes Direktīvas 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu savvaļas faunas un floras aizsardzību pārkāpums, un tāpēc pieprasa, lai
Eiropas Parlaments aicina Komisiju nepiešķirt struktūrfondu līdzekļus konkrētajam projektam 
un nodrošināt, ka Portugāles varas iestādes atliek projektu līdz visu direktīvās paredzēto 
nosacījumu izpildei.

2. Pieņemamība
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Lūgumraksts Nr. 0450/2004 atzīts par pieņemamu 2004. gada 25. oktobrī. Lūgumraksts 
Nr. 0864/2006 atzīts par pieņemamu 2007. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0450/2004, kas saņemta 2005. gada 
18. februārī

Lūgumraksts pievērš uzmanību hidroelektrostacijas būvniecības projekta Saboras ielejā 
īstenošanas sekām attiecībā uz dabas aizsardzību un apstrīd projekta lietderību attiecībā uz 
energoefektivitātes uzlabošanu un Eiropas Kopienas noteikto mērķu ievērošanu atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas jautājumā Portugālē.

Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējumu projekts apdraudēs Kopienas nozīmes teritorijas 
(KNT) „Rios Sabor e Maçãs” un „Morais”, kuras noteiktas atbilstoši 1992. gada 21. maija 
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu savvaļas floras un faunas aizsardzību1 4. pantam,
un īpaši aizsargājamu teritoriju (ĪAT) „Rios Sabore e Maçãs”, kas apstiprināta atbilstoši 
1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību2 4. pantam.
Tiešām, iepriekš minētajās KNT atrodas 19 dabisko dzīvotņu tipi, mīt 9 dzīvnieku un 5 augu 
Kopienas nozīmes sugas. No tām trīs dabisko dzīvotņu tipi un viena dzīvnieku suga — Canis 
lupus — ir klasificētas kā prioritāras. Savukārt minētajai ĪAT īpašais statuss tika piešķirts, jo 
tajā mīt 34 savvaļas putnu sugas, to vidū arī vairākas plēsējputnu sugas, no kurām liela daļa 
vij ligzdas upes krastos, kas tiks appludināti hidroelektrostacijas būvniecības rezultātā.

Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punktu, „ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu 
saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ plāns vai projekts tomēr ir 
jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas ietver arī sociāla un ekonomiska 
rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus nepieciešamos kompensācijas pasākumus, lai 
nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. Dalībvalsts informē Komisiju 
par pieņemtajiem kompensācijas pasākumiem. Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs 
dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, tad vienīgie pieņemamie argumenti ir tie, kas 
saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām 
pārveidēm vai, pēc Komisijas atzinuma, citām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm”. Šis 
noteikums ir piemērojams arī ĪAT saskaņā ar tās pašas direktīvas 7. pantā noteikto.

No iepriekš minētā noteikuma izriet, ka gadījumā, ja tiek gūts apstiprinājums par negatīvu 
ietekmi uz prioritārām dabiskām dzīvotnēm, projektu principā varēs apstiprināt, ja nebūs
alternatīvu risinājumu un dēļ iemesliem, kas saistīti ar veselības aizsardzību un sabiedrības
drošību vai videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm. Portugāles varas iestāžu sniegtā 
atļauja pamatota, no vienas puses, ar nepieciešamību novērst apdzīvotu vietu applūšanu upes 
lejtecē, un, no otras puses, sasniegt mērķi aizstāt fosilās enerģijas avotus ar atjaunojamo 
enerģiju, lai samazinātu CO2 emisijas Kopienas un starptautisko pasākumu ietvaros klimata 
politikas jomā.

Komisija saņēma sūdzību par to pašu tematu, kas minēts lūgumrakstā Nr. 2003/4523. 
Komisija šobrīd turpina analizēt visus par situāciju pieejamās informācijas elementus, lai 
varētu pieņemt lēmumu konkrētajā lietā.

4. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0450/2004, kas saņemta 20005. gada 

                                                       
1 OV L 206, 22.7.1992, 7.–50. lpp. 
2 OV L 103, 25.4.1979, 1.–18. lpp.
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20. oktobrī

Papildus iepriekšējam paziņojumam Komisija var paziņot, ka hidroelektrostacijas projekta 
Saboras ielejā ekoloģiskās sekas tika analizētas sanāksmē, kurā piedalījās arī Portugāles varas 
iestādes. Tās tika īpaši aicinātas sniegt sīkākus paskaidrojumus par sabiedrībai svarīgiem 
jautājumiem, kas, viņuprāt, varētu attaisnot projekta īstenošanu 1992. gada 21. maija
Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu savvaļas floras un faunas aizsardzību1 6. panta 
4. punkta kontekstā.

Komisija izskatīja Portugāles varas iestāžu iesniegtos paskaidrojumus un pieprasīja papildināt 
informāciju.

Komisija joprojām gaida papildinājumu iepriekš minētajiem paskaidrojumiem, lai varētu 
pieņemt lēmumu sūdzības Nr. 2003/4523 ietvaros.

5. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0450/2004 un Nr. 0864/2006, kas 
saņemta 2008. gada 12. februārī

Lūgumraksta iesniedzēji izsaka iebildumus pret Baixo Sabor hidroelektrostacijas projektu, 
ņemot vērā tā ietekmi uz dabisko dzīvotņu un sugu aizsardzību Kopienas nozīmes teritorijās 
„Rios Sabor e Maçãs” un „Morais”, kas noteiktas atbilstoši 1992. gada 21. maija Direktīvas 
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu savvaļas floras un faunas aizsardzību2 4. pantam, un īpaši 
aizsargājamā teritorijā „Rios Sabor e Maçãs”, kas apstiprināta atbilstoši 1979. gada 2. aprīļa 
Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību3 4. pantam.

Lūgumraksta iesniedzēji ir arī iesnieguši Komisijai sūdzību par to pašu tematu (reģistrēta kā
Nr. 2003/4523), un saskaņā ar EK līguma 226. pantā paredzēto procedūru Portugāles valdībai 
ir nosūtīta brīdinājuma vēstule, kuras pamatā ir iepriekš minētās direktīvas. 

Pēc tam lietā tika veiktas vairākas izmaiņas attiecībā uz informāciju, paredzot uzzināt vairāk 
par projekta aspektiem, kas tika minēti brīdinājuma vēstulē.

Attiecībā uz šo Portugāles varas iestādes atzīst projekta negatīvo ietekmi uz minēto teritoriju
aizsardzību un uzstāj, ka nav alternatīva risinājuma projekta mērķu sasniegšanai, īpaši 
attiecībā uz hidroelektroenerģijas stratēģisko rezervju veidošanu, kuras nepieciešamas, lai 
izpildītu mērķi palielināt vēja enerģijas līmeni, kas atkarīgs no grūti paredzamām dabas 
svārstībām, un, vispārīgākā veidā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas Portugālē.

Komisija nedrīkst ignorēt atjaunojamās enerģijas ražošanas palielināšanas būtisko nozīmi 
vides aizsardzībā. Tomēr Komisijai arī jāuzrauga, lai tiktu ievērotas Dabisko dzīvotņu 
direktīvas 6. panta prasības un negatīvā Baixo Sabor projekta ietekme tiktu pienācīgi 
kompensēta veidā, kas neapdraudētu tīkla Natura 2000 globālo koherenci. Tāpēc Komisija 
informē Parlamentu, ka šajā lietā lēmums netiks pieņemts, kamēr Portugāles varas iestādes 
nebūs iesniegušas kompensācijas pasākumu kopuma novērtējumu. 

                                                       
1 OV L 206. 22.7.1992, 7.–50. lpp. 

2
OV L 206, 22.7.1992.

3 OV L 103, 25.4.1979.
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Komisija informēs Parlamentu par savu lēmumu šajā lietā.

6. Komisijas papildu atbilde uz lūgumrakstu Nr. 0450/2004 un Nr. 0864/2006, kas 
saņemta 2009. gada 30. janvārī

Līdzīgi kā iepriekšējos gadījumos lūgumrakstiem ir tas pats temats, kas sūdzībai 
Nr. 2003/4523. Komisija informē Parlamentu, ka tā atbilstoši savai kompetencei ir novērtējusi 
minēto sūdzību 2008. gada 27. februāra sanāksmē par pārkāpumiem.

Lēmums par novērtējumu tika pieņemts pēc intensīvas apmaiņas ar informāciju ar Portugāles 
varas iestādēm un pamatojoties uz tālāk izklāstītajiem iemesliem, kas attiecīgā brīdī tika 
paziņoti sūdzību iesniedzējiem.

Projektam tika veikti divi ietekmes uz vidi novērtējumi, kuros tika īpaši ņemta vērā tā ietekme 
uz Kopienas nozīmes teritoriju un īpaši aizsargājamo teritoriju „Rios Sabor e Maçãs”. Otrajā 
novērtējumā tika salīdzinātas divas alternatīvas atrašanās vietas: Baixo Sabor un Alto Côa, un 
tika secināts, ka otrā vieta nav pieņemams variants. Pat ja projekts Alto Côa atstātu ietekmi uz 
teritorijām, kas ir mazāk svarīgas nekā Baixo Sabor, tā būtu vienlīdz ievērojama. Turklāt Alto 
Côa nebūtu iespējams sasniegt paredzētos mērķus, kas attiecas uz enerģijas atkarības no 
fosilajiem kurināmajiem mazināšanu, drošu un pastāvīgu enerģijas rezervju veidošanu, lai 
veicinātu vēja enerģijas palielinājumu un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu. 
Visbeidzot, Alto Côa būtu par 70 % lielākas izmaksas nekā Baixo Sabor, un to varētu nodot 
ekspluatācijā tikai 5 gadus pēc Baixo Sabor nodošanas ekspluatācijā.

Vēl saskaņā ar Portugāles varas iestāžu apgalvojumiem citām nacionālajā hidroelektrostaciju 
programmā iekļautām hidroelektrostacijām, īpaši tām, kas paredzētas Doru ielejā, ir tāds 
veiktspējas līmenis, attiecībā uz aiztures spēju, turbīnu jaudu un atbildes reakcijas ātrumu, kas 
ir daudz zemāks nekā Baixo Sabor, ņemot vērā paredzēto mērķu īstenošanu, īpaši attiecībā uz 
vēja enerģijas līmeņa palielināšanu. Faktiski nacionālajā programmā paredzētās 
hidroelektrostacijas būtu uzskatāmas par nepieciešamu papildinājumu nevis Baixo Sabor
hidroelektrostacijas alternatīvu, ņemot vērā ļoti ambiciozos mērķus attiecībā uz enerģiju,
kurus Portugāles valdība ir noteikusi un saskaņā ar kuriem līdz 2010. gadam jāpanāk, ka 
atjaunojamās enerģijas līmenis ir 45 %, kas ir vairāk nekā Komisijas noteiktie 39 %.

1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu savvaļas floras un faunas 
aizsardzību 6. panta 3. un 4. apakšpunktā paredzēto nosacījumu analīzes ietvaros Komisija ir 
arī pievērsusies riska mazināšanas un kompensācijas pasākumu definēšanai, kas nepieciešami, 
lai nodrošinātu projekta skarto Natura 2000 tīkla teritoriju aizsardzību.

Pēc Komisijas komentāru saņemšanas Portugāles varas iestādes ir veikušas vairākus 
grozījumus pasākumu kopumā, kas bija sākotnēji paredzēti ietekmes uz vidi gala paziņojumā. 
Paveiktā ietekmes uz vidi ex-post ziņojumā (RECAPE) bija paredzēta kompensācijas 
pasākumu, uzraudzības un pārvaldības plānu programma, īpaši pasākumi, kas ir saistīti ar 
Saboras upes pieteku dabisko dzīvotņu atjaunināšanu un pilnveidošanu, akmeņu vidē esošu 
mītņu atjaunināšanu, prioritāru dabisko dzīvotņu atjaunināšanu un aizsardzību, jauna 
patvēruma radīšanu sikspārņiem, tādu programmu izstrādi, kas attiecas uz ūdru un kurmju 
aizsardzību, un Ibērijas vilku un akmeņu vidē mītošas putnu populācijas aizsardzību un 
atjaunināšanu. Saskaņā ar RECAPE gala ziņojumu pasākumu kopums ir jāpapildina ar papildu 
pasākumiem, kas jāizstrādā 18 mēnešu laikā. Portugāles varas iestādes ir apņēmušās 
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nodrošināt nepieciešamo finansējumu un informēt Komisiju par šo programmu un pasākumu
īstenošanu.

Ņemot vērā saistības, kuras ir uzņēmušās Portugāles varas iestādes, un faktu, ka Baixo Sabor
hidroelektrostacijas projekts ir būtiska Portugāles valdības stratēģijas daļa atjaunojamās 
enerģijas jomā, Komisija uzskatīja, ka nav izdevīgi turpināt izskatīt sūdzību. Tomēr tā 
turpinās sekot Portugāles varas iestāžu izstrādāto projekta riska mazināšanas un 
kompensācijas pasākumu programmu izpildei.


