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Tema: Peticija Nr. 0552/2012 dėl numatomo vėjo energijos projekto prie L’Atmetlla 
de Maro (Taragona, Ispanija) pakrantės, kurią pateikė Italijos pilietis V. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas įspėja dėl galimų katastrofiškų jūros vėjo jėgainių projekto, pagal kurį tik 
už 3 km nuo L’Atmetlla de Maro (Taragona, Ispanija) pakrantės būtų įrengtos kelios vėjo 
jėgainės, padarinių. Numatoma bandymų stotį ZÈFIR panaudoti kaip vėjo jėgainę, kurioje bus 
atliekami tyrimai ir bandomi 4 oro generatoriai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja projektui įrengti kelias jūros vėjo jėgaines už 3 km nuo 
L’Atmetlla de Maro pakrantės, esančios Taragonos provincijoje (Katalonija, Ispanija). Šis 
projektas yra vadinamojo bandymų stoties ZÈFIR projekto (angl. „Zèfir Test Station Project“) 
dalis. Tai projektas, kuriuo siekiama bandymų stotį panaudoti kaip vėjo jėgainę, kurioje bus 
atliekami tyrimai ir bandomi 4 jūros oro generatoriai siekiant gaminti elektros energiją. 
Atrodo, kad šį projektą įgyvendinti skatina Katalonijos energetikos mokslinių tyrimų 
institutas (isp. IREC).

Peticijos pateikėjas teigia, kad šis projektas įgyvendinamas per arti kranto ir kad dėl to bus 
pražūtingų padarinių turizmui ir vietos ekonomikai. Jis pabrėžia, kad vietos gyventojai 
nepritaria šiam projektui. Pažymėtina, kad peticijoje nenurodomas joks konkretus ES aplinkos 
teisės aktų pažeidimas.
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Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į šiuo atveju taikytiną ES aplinkos teisę, išnagrinėjo 
peticijos pateikėjo pateiktą informaciją.

Direktyvoje 2011/92/ES1 (dar vadinamoje Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) 
nustatyta, kad turi būti atliekamas tam tikrų valstybės ir privačių projektų PAV.

PAV direktyvoje išskiriami vadinamieji I priedo projektai, kuriuos vykdant visada turi būti 
taikoma PAV procedūra, ir II priedo projektai, kuriuos vykdydamos valstybės narės, 
išnagrinėjusios kiekvieną atvejį atskirai ir (arba) vadovaudamosi nacionaliniuose perkėlimo 
teisės aktuose nustatytomis ribomis ar kriterijais, nusprendžia, ar projektams turi būti 
taikomas poveikio aplinkai vertinimas. Kai nagrinėjamas kiekvienas atvejis arba taikomos 
valstybės narės nustatytos ribos ar kriterijai, privalu atsižvelgti į atrankos kriterijus, išvardytus 
šios direktyvos III priede. Į šiuos kriterijus įtrauktos projekto charakteristikos, jo vieta ir 
galimo poveikio ypatybės. Informacija apie tokį nustatymą turi būti prieinama visuomenei.

Pažymėtina, kad PAV direktyvos II priedo 3i punkte įtrauktas „Vėjo energijos panaudojimas 
elektros gamybai (vėjo jėgainių parkai)“. Remiantis turima informacija, šiuo metu vyksta 
PAV procedūra dėl šio projekto. 2012 m. kovo 3 d. oficialiajame valstybės leidinyje (BOE 
Nr. 54) buvo paskelbta apie viešų konsultacijų pradžią.

Atliekant PAV procedūrą užtikrinama, kad projektų padariniai aplinkai būtų nustatyti ir 
įvertinti prieš kompetentingai institucijai išduodant sutikimą dėl planuojamos veiklos. 
Visuomenė gali pateikti nuomonę, turi būti atsižvelgiama į visas konsultacijas. Be to, 
visuomenė turi būti informuojama apie sutikimo vykdyti planuojamą veiklą turinį.

Kalbant apie vadinamąsias ES gamtos direktyvas (Paukščių direktyvą 2009/147/EB 2  ir 
Buveinių direktyvą 92/43/EEB 3 ), pabrėžtina, kad jos būtų taikomos tokiu atveju, jei 
atitinkamas projektas galėtų daryti didelį poveikį bet kokiai tinklo „Natura 2000“ teritorijai. 
Šiuo atveju Bendrijos svarbos jūrų teritorija „Litoral meridional tarragoní“ (kodas 
ES5140001) gali būti susijusi su šiuo projektu. PAV direktyva taip pat gali būti naudojama 
kaip priemonė siekiant taikyti gamtos direktyvų reikalavimus.

Dėl Direktyvos 2008/56/EB4 (Jūrų strategijos pagrindų direktyvos) šiuo atveju neįmanoma 
nustatyti jokio šio teisės akto pažeidimo.

Pažymėtina, kad ES įsipareigojimai dėl atsinaujinančiosios energijos padėjo sukurti palankią 
teisinę sistemą plėtojant vėjo energiją5 ir tuo pat metu užtikrinti, kad šios rūšies energijos 
vystymas ir plėtra būtų atliekama pagal ES aplinkos teisės aktus.

                                               
1 Direktyva 2011/92/ES (OL L 26, 2012 1 28), iš dalies pakeistos Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės 

ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo kodifikuota redakcija.
2  Direktyva 2009/147/EB (OL L 20, 2010 1 26), kuria kodifikuojama Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 

paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
3 Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22).
4  Direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus, OL L 164, 

2008 6 25.
5 Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, OL L 140, 2009 6 5.
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Kaip švari atsinaujinančiųjų elektros energijos išteklių rūšis, vėjo energija yra skirta svariai 
prisidėti siekiant įgyvendinti ES energetikos tikslus iki 2020 m. Ji taip pat padės iš esmės 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir oro teršalus, taip pat gėlo 
vandens suvartojimą, susijusį su įprastinės elektros energijos gamyba Europos Sąjungoje. 
Apskritai vėjo energija padeda šalims sumažinti ekonomikos energetinę priklausomybę, 
prisideda prie socialinės sanglaudos skatinimo ir skatina technologijų plėtrą, įskaitant 
eksportą.

Išvados

Komisija, atsižvelgdama į šioje peticijoje pateiktą informaciją, nenustatė jokių įrodymų, kad 
pažeisti ES aplinkos teisės aktai. Todėl Komisija nemato pagrindo toliau nagrinėti šį 
klausimą.“


