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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0392/2008, ko „Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana”
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jose Luis Rodriguez Taborda un kam 
pievienoti 584 paraksti, par vēja ģeneratoru būvniecības apturēšanu Velvas 
pilsētas ostas teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Spānijas iestāžu lēmumu atļaut būvēt vēja ģeneratorus 
Velvas pilsētas ostas teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī projekta īstenošana var 
nopietni kaitēt aizsargājamai teritorijai Marismas del Odiel. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, 
ka atbildīgās iestādes ir izdevušas atļauju, lai gan vides speciālisti ir brīdinājuši par vēja 
ģeneratoru iespējamo kaitējumu šai Kopienas aizsargājamai teritorijai. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu palīdzēt apturēt paredzēto darbu veikšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Spānijas varas iestādes lēmumu atļaut būvēt lielu 
skaitu vēja ģeneratoru Velvas pilsētas ostas teritorijā Andalūzijas autonomajā apgabalā 
Spānijā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šā projekta īstenošana var nopietni kaitēt aizsargājamai 
teritorijai Marismas del Odiel. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atbildīgās iestādes ir 
izdevušas atļauju, lai gan vides speciālisti ir brīdinājuši par vēja ģeneratoru iespējamo 
kaitējumu dabiskajām sugām šajā Kopienas aizsargājamajā teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs 
nosoda to, ka trūkst atklātas informācijas par projektu.
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Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu palīdzēt apturēt šo divu vēja ģeneratoru 
kompleksu (Punta de la Canaleta un Cristóbal Colón), kā arī ar tiem saistīto un papildu 
iekārtu būvniecību Velvas pilsētas ostas teritorijā.

Eiropas tiesību akts, kas reglamentē sabiedrības piekļuvi šādu projektu dokumentiem, ir 
Direktīva 2003/4/EK1. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis nodrošina, ka publiskās institūcijas 
sniedz vides informāciju pēc pieprasījuma. Direktīva nosaka arī īpašus termiņus, proti, tiklīdz 
iespējams vai, vēlākais, viena mēneša laikā pēc tam, kad publiskā institūcija ir saņēmusi 
projektu, vai divu mēnešu laikā, ja pieprasītā informācija ir apjomīga un sarežģīta. Piekļuvi 
vides informācijai var atteikt tikai direktīvas 4. pantā minēto iemeslu dēļ. Ikvienam 
informācijas pieprasītājam, kurš uzskata, ka viņa informācijas pieprasījums ir ignorēts, 
nepamatoti noraidīts vai uz to nav saņemta pienācīga atbilde, ir pieejamas 6. panta 1. un 
2. punktā paredzētās pārskatīšanas procedūras.

Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka kompetentajām Spānijas varas iestādēm ir jānodrošina 
piekļuve visiem saistītajiem dokumentiem un administratīvajai dokumentācijai. Lūgumrakstā 
nav sniegta informācija par iepriekšējiem lūgumraksta iesniedzēja pieprasījumiem, to saturu 
un publisko institūciju sniegtajām atbildēm. Tāpēc Komisijai ir grūti pieņemt konkrētu 
nostāju. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju pilnīgi 
izmantot visas Direktīvā 2003/4/EK piedāvātās vides informācijas saņemšanas iespējas un 
nepieciešamības gadījumā arī pārskatīšanas procedūras.

Vēl viens Eiropas Kopienas vides tiesību akts, kas attiecas uz šo gadījumu, ir 
Direktīva 85/337/EEK 2 , kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK 3  un Direktīvu 2003/35/EK 4

(zināma kā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva). Šī direktīva paredz, ka ietekmes 
uz vidi novērtējumu veic noteiktiem projektiem.

IVN direktīva izšķir tā sauktos I pielikuma projektus, kuriem vienmēr piemēro ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru (4. panta 1. punkts), un II pielikuma projektus, kuriem ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru piemēro tad, ja dalībvalstis, pārbaudot katru konkrēto 
gadījumu, uzskata, ka jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (4. panta 2. punkts).

Ir jāņem vērā, ka vēja ģeneratoru projekti ir iekļauti IVN direktīvas II pielikuma 3. punkta 
i) apakšpunktā. Šajā gadījumā ir vajadzīgs ietekmes uz vidi novērtējums, ja pastāv varbūtība, 
ka projekts būtiski ietekmē vidi. Veicot katra konkrētā gadījuma pārbaudi vai nosakot pakāpi 
vai kritērijus, ir jāņem vērā IVN direktīvas III pielikumā noteiktie saistošie atlases kritēriji, 
tostarp projekta, tā norises vietas īpatnības un iespējamās ietekmes īpatnības.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai un Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, OV L 41, 14.2.2003.
2 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 
175, 5.7.1985.
3 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EEK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku 
un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 73, 14.3.1997.
4  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju vērsties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK, OV L 156, 25.6.2003.
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, var secināt, ka attiecībā uz šo 
projektu ir veikta IVN procedūra, piemērojot reģionālos tiesību aktus IVN jomā. Secinājumi 
ir iekļauti IVN ziņojumā (DIA), ko 2003. gada 14. martā pieņēma Reģionālā vides 
departamenta Apgabala delegācija Velvas pilsētā (Delegación Provincial de Huelva de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). Sniegtā informācija nav pietiekama, 
lai Komisija varētu noteikt, vai attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu ir pieļauti IVN direktīvas 
pārkāpumi. 

Ir būtiski ņemt vērā arī Putnu direktīvas1 un Dzīvotņu direktīvas2 noteikumus, jo īpaši tādēļ, 
ka projekts, šķiet, tiek īstenots vairākās Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā.

Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, var secināt, ka vēja ģeneratori atradīsies 
Kopienā nozīmīgā teritorijā (KNT) un īpaši aizsargājamā teritorijā putniem (ĪAT) ES0000025 
Marismas del Odiel, kā arī blakus Kopienā nozīmīgai teritorijai ES6150029 Estuario del Río 
Tinto, kas noteikta atbilstīgi Dzīvotņu direktīvas noteikumiem.

Ļoti tuvu paredzētajai vēja ģeneratoru būvniecības vietai atrodas vairākas citas Kopienā 
nozīmīgas teritorijas:

 ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer;
 ES0000024 Doñana;
 ES6150013 Dunas del Odiel;
 ES6150002 Enebrales de Punta Umbría;
 ES6150003 Estero Domingo Rubio;
 ES6150028 Estuario del Río Piedras;
 ES6150004 Lagunas de Palos y las Madres;
 ES6150001 Laguna del Portil;
 ES6150006 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido;
 ES6150014 Marismas y Riberas del Tinto;
 ES6150017 Marisma de las Carboneras.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. pantu visi plāni vai projekti, kas varētu ietekmēt Kopienā 
nozīmīgu teritoriju, ir jāizvērtē (ņemot vērā to ietekmi uz teritoriju un ievērojot tās 
aizsardzības mērķus). Ņemot vērā nepieciešamos novērtējumus, kompetentajām iestādēm ir 
jāpieņem lēmums, vai plānu vai projektu drīkst īstenot, un pozitīva lēmuma gadījumā 
jānosaka priekšnoteikumi un drošības pasākumi, lai netiktu izjaukta attiecīgās teritorijas 
viengabalainība.

IVN procedūru var izmantot arī kā instrumentu Dzīvotņu direktīvas 6. panta piemērošanai. 
Patiesībā daudzos gadījumos novērtējums saskaņā ar grozīto Direktīvu 85/337/EEK var 
aizstāt novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktu.

Reģionālo varas iestāžu 2003. gada 14. martā izdotais dokuments — IVN ziņojums (DIA) —
neliecina par to, ka ir veikts atbilstīgs novērtējums par projekta iespējamo ietekmi uz iepriekš 

                                               
1 Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību, OV L 103, 25.4.1979.
2 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, 
OV L 206, 22.7.1992.
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minētajām Kopienā nozīmīgajām teritorijām un to aizsardzības mērķiem.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija veiks pasākumus, lai pārbaudītu, vai šajā gadījumā 
atbilstīgi ir piemēroti Dzīvotņu direktīvas un IVN direktīvas noteikumi.”


