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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1555/2012 dėl vėjo turbinų statymo šalia Vokietijos gyvenamosios
teritorijos palei sieną su Čekija, kurią pateikė Vokietijos pilietis Helmut 
Wolfram Bad Brambacho Klėdorfo apskrities gyventojų vardu, remiamas 1 
pasirašiusio asmens

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Bad Brambacho (Vokietija) savivaldybės meras. Labai netoli jo 
savivaldybės apskrities, kuri yra šalia Vokietijos ir Čekijos sienos, Čekijos teritorijoje 
statomos vėjo jėgainės. Šios vėjo jėgainės yra dalis Čekijos valdžios institucijų planuojamų 
įrengti vėjo jėgainių. Peticijos pateikėjo savivaldybės gyvenamosios teritorijos gyventojai, 
protestuodami prieš vėjo jėgainių statymą, įkūrė gyventojų iniciatyvinę grupę. Peticijos 
pateikėjo teigimu, vėjo turbinos yra per arti gyvenamosios teritorijos, todėl turės žalingos 
įtakos sveikatai (trukdantis triukšmas, šešėliai). Žala gali kilti ir dėl to, kad dėl vėjo jėgainių ši 
savivaldybė taps mažiau patraukli turistams. Peticijos pateikėjas taip pat domisi, ar Europos 
Sąjungos teisės aktuose nereikalaujama, kad prieš pradedant tokius vėjo jėgainių projektus 
turėtų įvykti Vokietijos ir Čekijos konsultacijos, ir ar buvo atsižvelgta į gamtos išsaugojimo 
teritorijas. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Nėra ES teisės aktų, susijusių su vėjo jėgainių poveikiu sveikatai ar turizmui. Klausimai, 
susiję su įvairiu projekto poveikiu aplinkai, yra nagrinėjami atliekant poveikio aplinkai 
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vertinimą. Už tokių poveikio klausimų sprendimą atsakingos valstybės narės.

Pagal Direktyvos 2011/92/ES1 (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva) 4 straipsnio 2 dalį ir II 
priedą valstybės narės turi nuspręsti, ar vėjo energijos projektams turi būti atliekamas 
poveikio aplinkai vertinimas. Pagal atitinkamą Čekijos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą 
reikalaujama, kad tokiems projektams būtų taikoma patikrinimo procedūra, kurią atlikus 
galėtų būti priimtas sprendimas tęsti poveikio aplinkai vertinimą. 2010 m. atlikus šio 
projekto2 patikrinimo procedūrą buvo nuspręsta, kad projektas neturės didelio poveikio 
aplinkai, įskaitant atitinkamas „Natura 2000“ teritorijas.

Kalbant apie galimą poveikį saugomoms gamtos teritorijoms, jį reglamentuojantys ES teisės 
aktai yra Direktyva 2009/174/EB3 (Paukščių direktyva) ir Direktyva 92/43/EEB4 (Buveinių 
direktyva). Iš esmės vėjo energijos plėtra nuosekliai laikomasi ES gamtos apsaugos teisės 
aktų. Kiekvieną projektą reikia vertinti atskirai. Komisija skatina gerąją patirtį numatant tokių 
įrenginių vietą, juos planuojant, projektuojant, statant ir eksploatuojant, kad būtų sumažintas 
šių įrenginių daromas poveikis biologinei įvairovei. Taigi Komisija parengė gairių dokumentą 
dėl vėjo energijos plėtros ir tinklo „Natura 2000“5.

Svarstoma vietovė yra labiausiai į vakarus nutolusiame Čekijos krašte, Horni Paseky kalnų 
kaimelyje palei sieną su Vokietijos Federacine Respublika. Projektas vykdomas pievose, 
kurias iš visų pusių supa miškai, augantys abiejose Čekijos ir Vokietijos sienos pusėse.
Projektą sudaro penkios „Vestas V90“ vėjo jėgainės (kiekviena 2 MW galios). Jis buvo 
patvirtintas 2010 m., vėjo jėgainės pastatytos 2012 m.

Artimiausios „Natura 2000“ tinklui priklausančios Vokietijos vietovės yra Bendrijos svarbos 
teritorijos DE5639302 Raunerbach- und Haarbachtal. Nė vienoje šių teritorijų nėra rūšių, 
kurios būtų vėjo jėgainių pažeidžiamos. Kita vietovė, speciali apsaugos teritorija DE5640451 
Elsterio kalnai, yra maždaug už 3 km į šiaurės rytus nuo jėgainių. Komisija neturi įrodymų, 
kad penkios vėjo jėgainės darytų neigiamą poveikį šioms teritorijoms.

Kalbant apie triukšmo poveikį, kadangi kol kas nėra ES mastu nustatytų standartų, triukšmo 
lygis šalia artimiausių gyvenamųjų namų Klėdorfo kaime, Vokietijoje, maždaug už 412 m 
nuo jėgainių, buvo patikrintas remiantis Vokietijos teisės aktais.

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą nereikalaujama įvertinti poveikio turizmui, nes tai nėra 
poveikis aplinkai.

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 

aplinkai vertinimo, kuria kodifikuojama Direktyva 85/337/EEB; OL L 026, 2012 1 28.
2 Patikrinimo nuoroda: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, kuria kodifikuojama 

Direktyvą 79/409/EEB; OL L 020, 2010 1 26, p. 7.
4 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos; OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
5 Europos Komisija (2010): Rekomendacinis vėjo energijos panaudojimo plėtros dokumentas (angl. Guidance 

document on wind energy developments) ir „Natura 2000“. Nuoroda: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija ir nacionalinių valdžios institucijų viešai 
paskelbtais dokumentais, Komisija nenustatė jokio ES teisės aktų pažeidimo.“


