
CM\1012874SK.doc PE524.845v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

29.11.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1555/2012, ktorú predkladá Helmut Wolfram, nemecký štátny občan, 
spolu s jedným podpisom, v mene obyvateľov štvrte Kleedorf v obci Bad 
Brambach, o vztýčení veterných turbín v blízkosti nemeckej obytnej oblasti 
na hraniciach s Českou republikou

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je starostom obce Bad Brambach (Nemecko). V tesnej blízkosti obytnej 
štvrte v jeho obci, ktorá leží na hraniciach medzi Nemeckom a Českou republikou, sa na 
českej strane stavia veterný park. Tento veterný park je jedným zo skupiny veterných parkov, 
ktoré naplánovali české orgány. Obyvatelia obytnej štvrte v obci, v ktorej žije predkladateľ 
petície, vytvorili občiansku akčnú skupinu, ktorá protestuje proti vztýčeniu veterných turbín. 
Podľa predkladateľa petície sa veterné turbíny nachádzajú príliš blízko obytnej štvrte, čo 
znamená, že by mohli mať škodlivý vplyv na zdravie (rušenie hlukom, tienenie). Ujma by 
mohla vzniknúť aj tým, že by veterné turbíny znížili príťažlivosť obce pre turistov. 
Predkladateľ petície sa ďalej pýta, či sa podľa európskych právnych predpisov nevyžadujú 
konzultácie medzi Nemeckom a Českou republikou pred začiatkom projektu výstavby 
veterného parku a či sa prihliadlo k chráneným krajinným oblastiam. Predkladateľ petície 
žiada Európsky parlament o vyšetrenie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)
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Neexistujú žiadne právne predpisy EÚ týkajúce sa vplyvu veterných parkov na zdravie 
a cestovný ruch. Otázky rôznych vplyvov projektu na životné prostredie sa riešia v rámci 
posudzovania vplyvov na životné prostredie. Za riešenie takýchto vplyvov zodpovedajú 
členské štáty. 

Podľa článku 4 ods. 2 a prílohy II k smernici 2011/92/EÚ1 (smernica o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie) členské štáty zodpovedajú za rozhodnutie o tom, či sa na projekty 
v oblasti veternej energie bude vzťahovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 
V príslušnom českom právnom predpise o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa 
vyžaduje, aby sa takéto projekty podrobili zisťovaciemu konaniu, ktoré by mohlo viesť 
k rozhodnutiu o vykonaní posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pri zisťovacom 
konaní pre tento projekt, ktoré sa uskutočnilo v roku 20102, sa dospelo k záveru, že projekt 
nebude mať významný vplyv na životné prostredie vrátane lokalít sústavy Natura 2000.

Pokiaľ ide o možný vplyv na chránené krajinné oblasti, príslušnými právnymi predpismi EÚ 
sú smernica 2009/147/ES3 (smernica o ochrane vtáctva) a smernica 92/43/EHS4 (smernica 
o biotopoch). Neexistuje zásadný rozpor medzi rozvojom veternej energie a súladom 
s právnymi predpismi EÚ na ochranu prírody. Každý projekt je potrebné posúdiť jednotlivo. 
Komisia podporuje osvedčené postupy týkajúce sa umiestnenia, plánovania, návrhu, stavby 
a prevádzky takýchto zariadení s cieľom minimalizovať ich vplyv na biodiverzitu. V rámci 
tejto podpory vydala usmerňovací dokument, ktorý sa zameriava na rozvoj veternej energie 
a sústavu Natura 20005.

Dotknutá oblasť sa nachádza na najzápadnejšom okraji Českej republiky v obci Horní Paseky, 
na hraniciach s Nemeckou spolkovou republikou. Projekt je umiestnený na lúkach väčšinou 
obklopených lesným porastom po oboch stranách hranice – českej i nemeckej. Veterný park 
tvorí päť veterných turbín VESTAS V90 (každá turbína má výkon 2 MW). Povolený bol 
v roku 2010 a vybudovaný v roku 2012. 

Najbližšími nemeckými lokalitami sústavy Natura 2000 sú SCI DE5639302 Raunerbach 
a Haarbachtal. Ani v jednej z uvedených lokalít nežijú druhy, ktoré by boli zraniteľné 
veternými turbínami. Ďalšia lokalita, SPA DE5640451 Elstergebirge, sa nachádza približne 
3 km severovýchodne od turbín. Komisia nemá žiadne dôkazy o tom, že by boli tieto lokality 
negatívne ovplyvnené piatimi veternými turbínami. 

Pokiaľ ide o vplyv hluku, na úrovni EÚ síce nie sú stanovené žiadne normy, ale uskutočnila 
sa kontrola úrovne hlučnosti podľa nemeckých právnych predpisov v okolí najbližších 
                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie, ktorou sa kodifikuje smernica 85/337/EHS; Ú. v. EÚ L 26, 
28.1.2012, s. 1.

2 Prepojenie na zisťovacie konanie: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované 

znenie), ktorou sa kodifikuje smernica 79/409/EHS; Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
4 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín; Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 Európska komisia (2010): Usmerňovací dokument o rozvoji veternej energie a sústave Natura 2000. 

Prepojenie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf.
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obytných domov v Nemecku, v obci Kleedorf, približne 412 m od veterných turbín.

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na 
cestovný ruch, keďže nejde o vplyv na životné prostredie. 

Závery

Komisia nezistila na základe informácií predložených predkladateľom petície a dokumentov 
verejne sprístupnených vnútroštátnymi orgánmi žiadne porušenie právnych predpisov EÚ.


