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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1555/2012, którą złożył Helmut Wolfram (Niemcy), wraz z 1 
sygnatariuszem, w imieniu mieszkańców dzielnicy Kleedorf w Bad 
Brambach, w sprawie instalacji turbin wiatrowych w pobliżu niemieckich 
terenów mieszkalnych znajdujących się przy granicy z Republiką Czeską

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest burmistrzem gminy Bad Brambach (Niemcy). Bardzo blisko jednego z 
osiedli w jego gminie, leżącego przy granicy czesko-niemieckiej, po stronie czeskiej powstaje 
farma wiatrowa. Farma wiatrowa należy do grupy farm wiatrowych, których budowę planują 
władze czeskie. Mieszkańcy gminy składającego petycję założyli obywatelską grupę 
działania, która sprzeciwia się budowie turbin wiatrowych. Zdaniem składającego petycję 
turbiny wiatrowe znajdują się zbyt blisko terenów mieszkalnych, co oznacza, że mogą mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców (dokuczliwy hałas, rzucanie cienia). Turbiny 
wiatrowe mogą się również przyczynić do zmniejszenia zainteresowania regionem ze strony 
turystów. Składający petycję zastanawia się też, czy prawo europejskie nie wymaga 
przeprowadzenia konsultacji niemiecko-czeskich przed rozpoczęciem projektu budowy farmy 
wiatrowej oraz czy wzięto pod uwagę obszary ochrony przyrody. Składający petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.
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W UE nie obowiązują żadne przepisy dotyczące wpływu turbin wiatrowych na zdrowie i 
turystykę. Kwestie związane z oddziaływaniem przedsięwzięć na środowisko podejmowane 
są w ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko. Za rozwiązywanie problemów 
związanych z takim oddziaływaniem odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i załącznikiem II do dyrektywy 2011/92/UE1 (dyrektywa dotycząca 
oceny oddziaływania na środowisko) państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za 
ustalenie, czy przedsięwzięcia związane z energią wiatrową podlegają ocenie oddziaływania 
na środowisko. Na mocy stosownych czeskich przepisów w dziedzinie oceny oddziaływania 
na środowisko wymaga się, aby takie przedsięwzięcia podlegały procedurze kontrolowania, 
która mogłaby skutkować decyzją o dalszym działaniu w zakresie oceny oddziaływania na 
środowisko. W 2010 r. w ramach procedury kontrolowania odnośnie do tego przedsięwzięcia2

stwierdzono, że nie będzie ono w istotny sposób oddziaływać na środowisko, włączając 
tereny Natura 2000. 

Odnośnie do potencjalnego oddziaływania na rezerwaty przyrody, odpowiednie przepisy UE 
zawarte są w dyrektywie 2009/174/WE3 (dyrektywa ptasia) i dyrektywie 92/43/EWG4

(dyrektywa siedliskowa). Co do zasady nie ma niespójności pomiędzy rozwojem energii 
wiatrowej a zgodnością z przepisami UE dotyczącymi przyrody. Każde przedsięwzięcie musi 
być oceniane indywidualnie. Komisja promuje dobre praktyki związane z lokalizacją, 
planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją tego rodzaju obiektów w celu 
ograniczenia ich wpływu na różnorodność biologiczną. W konsekwencji Komisja 
opublikowała wytyczne w sprawie energii wiatrowej oraz sieci Natura 20005.

Przedmiotowy obszar znajduje się w najbardziej wysuniętej na zachód części Republiki 
Czeskiej w Horní Paseky na granicy z Republiką Federalną Niemiec. Przedsięwzięcie jest 
realizowane na terenie użytków zielonych otoczonych przede wszystkim przez lasy zarówno 
po czeskiej, jak i niemieckiej stronie granicy. Przedsięwzięcie obejmuje 5 turbin wiatrowych 
VESTAS V90 (2 MW każda). Pozwolenie uzyskano w 2010 r. a budowa miała miejsce w 
2012 r.

Najbliżej położonymi niemieckimi terenami Natura 2000 są SCI DE5639302 Raunerbach-
und Haarbachtal. Żaden z tych terenów nie jest zamieszkały przez gatunki, dla których 
turbiny wiatrowe stanowią zagrożenie. Inny teren, SPA DE5640451 Elstergebirge, położony 
jest w odległości około 3 km na północny wschód od turbin. Komisja nie dysponuje 
dowodami na to, że przedmiotowe pięć turbin wiatrowych może mieć negatywny wpływ na te 
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, ujednolicająca dyrektywę 85/337/EWG; Dz.U. 
L 26 z 28.1.2012.

2 Odsyłacz: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, kodyfikująca 
dyrektywę 79/409/EWG; Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory; Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

5 Komisja Europejska (2010 r.): Wytyczne w sprawie energii wiatrowej i sieci Natura 2000. Odsyłacz:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_pl.pdf.
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tereny.

Jeżeli chodzi o skutki hałasu, pomimo iż brak jest standardów obowiązujących na szczeblu 
UE, poziom hałasu w okolicy najbliżej położonych domów w Niemczech, w miejscowości 
Kleedorf, około 412 m od turbin, został sprawdzony w oparciu o niemieckie przepisy.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagana ocena oddziaływania na 
turystykę, gdyż nie jest ono oddziaływaniem na środowisko.

Wnioski

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję oraz dokumentów 
udostępnianych publicznie przez władze krajowe, Komisja nie stwierdziła naruszenia 
przepisów prawa UE.


