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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1814/2008, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais U.S., par vēja 
ģeneratoru kompleksa radīto kaitējumu videi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē par priekšlikumiem būvēt vēja ģeneratoru kompleksu kalnos 
Marke reģionā Itālijā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šis komplekss, 
kurš atradīsies ļoti nomaļā rajonā, šajā teritorijā radīs neatgriezenisku kaitējumu videi. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vispirms būs jābūvē piekļūšanas ceļš, pa kuru piegādāt 
visus nepieciešamos materiālus vēja ģeneratoru kompleksa būvniecībai. Pašlaik šajā apvidū ir 
vienīgi stāvi ceļi, kas ir ļoti grūti izbraucami, izmantojot tikai apvidus automobiļus un 
kāpurķēžu transportlīdzekļus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nepieciešamo urbšanas un 
celtniecības darbu rezultātā tiks piesārņoti vai izžūs dabīgie avoti, ko vietējie lauksaimnieki 
izmanto dzeramā ūdens apgādei. Turklāt, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, attālums starp 
vēja ģeneratoriem un dzīvojamām mājām ir pārāk mazs. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
kompleksa celtniecība tiek finansēta no ES līdzekļiem, un apšauba šā finansējuma 
izmantošanas efektivitāti, jo īpaši tādēļ, ka speciālisti nav pārliecināti par šāda kompleksa 
celtniecības lietderību paredzētajā vietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

Grozītajā Padomes Direktīvā 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes
uz vidi novērtējumu (šo direktīvu dēvē arī par Ekoloģiskās ietekmes novērtējuma direktīvu) ir 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp., OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp., OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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noteikts, ka, lai saņemtu piekrišanu tādu projektu attīstīšanai, kuri inter alia sava rakstura, 
lieluma vai atrašanās vietas dēļ varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi, vispirms ir jāveic šā 
projekta ekoloģiskās ietekmes novērtējums. Ekoloģiskās ietekmes novērtējuma direktīvā 
atsevišķi aplūkoti projekti, kuriem ekoloģiskās ietekmes novērtējums jāveic obligāti 
(I pielikumā uzskaitītie projekti), un projekti, kuru gadījumā dalībvalstis, ņemot vērā 
direktīvas III pielikumā norādītos kritērijus, veic par „skrīningu” dēvētu procedūru, lai 
noteiktu, vai šie projekti varētu radīt būtiskas sekas uz vidi (II pielikumā uzskaitītie projekti). 
Ja šāda varbūtība pastāv, tad jāveic projekta ekoloģiskās ietekmes novērtējums. Būtiska 
ekoloģiskās ietekmes novērtējuma procedūras daļa ir sabiedriskā apspriešana. Vēja ģeneratoru 
kompleksi pieder pie Ekoloģiskās ietekmes novērtējuma direktīvas II pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem.

Direktīva 85/337 dalībvalstīm paredz lielu rīcības brīvību, lemjot par to, kuriem II pielikumā 
uzskaitītajiem projektiem ir jāveic ekoloģiskās ietekmes novērtējums, kā arī attiecībā uz šādu 
lēmumu pieņemšanai nepieciešamo kritēriju vai robežvērtību noteikšanu. Minēto rīcības 
brīvību ierobežo ar direktīvas 2. panta 1. punktu, kurā ir noteikts, ka, lai īstenotu projektus, 
kuri inter alia sava rakstura, lieluma vai atrašanās vietas dēļ var radīt būtisku ietekmi uz vidi, 
ir nepieciešams saņemt attīstīšanas piekrišanu un ir jāveic šo projektu ietekmes novērtējums.

Lai saistībā ar II pielikumā uzskaitītajiem projektiem konstatētu Ekoloģiskās ietekmes 
novērtējuma direktīvas pārkāpumu, ir jāpierāda, ka attiecīgā dalībvalsts nav ievērojusi savas 
rīcības brīvības ierobežojumus, jo nav pieprasījusi veikt ekoloģiskās ietekmes novērtējumu, 
vai ka tās sniegtā piekrišana projekta attīstīšanai ir balstīta uz nepārprotami nepareizu 
vērtējumu1.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šajā gadījumā vēl nav sniegta piekrišana projekta 
attīstīšanai. Turklāt viņš nav norādījis, vai ir tikusi veikta ekoloģiskās ietekmes novērtējuma 
nepieciešamības pārbaude („skrīnings”).

Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt EK vides tiesību aktu 
pārkāpumu. Ja lūgumraksta iesniedzējs Komisijai sniegs precīzāku papildinformāciju, tad 
vajadzības gadījumā šis jautājums var tikt izskatīts atkārtoti.

                                               
1 Skatīt, piemēram, lietu C-117/02 Komisija pret Portugāli, OV C 118, 30.4.2004., 20. lpp., un lietu
C-508/03 Komisija pret Apvienoto Karalisti, OV C 165, 15.7.2006., 3. lpp. Jāatgādina, ka saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas jurisdikciju šajā gadījumā pierādīšanas pienākums ir Komisijai.


