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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0480/2006 dėl netoli Pucko esančio vėjo jėgainių parko daromo neigiamo 
poveikio aplinkai, kurią pateikė Lenkijos pilietė Barbara Kohnke, su 15 parašų

1. Peticijos santrauka

Reikšdama susirūpinimą numatomos vienuolikos vėjo turbinų statybos netoli Pucko, miesto 
prie Baltijos jūros ir laukinės gyvūnijos ir augalijos zonoje Bieławski Błota, neigiamu 
poveikiu vietos apylinkių aplinkai ir ekonomikai peticijos pateikėja teigia mananti, kad dėl jų 
sumažės tos srities patrauklumas turistams, ir nurodo, kad kelios netoli gyvenančių paukščių 
rūšys yra įtrauktos į Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 
bei floros apsaugos priedą. Todėl peticijos pateikėja prašo, kad Europos Parlamentas ištirtų ir 
nustatytų, kiek projektas, dėl kurio valdžios institucijos nesurengė konsultacijų su vietos 
gyventojais, atitinka atitinkamus ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. birželio 1 d.

„Pagal valstybėms narėms pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalis tenkančius 
įsipareigojimus „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems 
teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais 
planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas.
Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies nuostatomis, 
kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis 
neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo, ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios 
visuomenės nuomonę.
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Jei, nepaisant poveikio teritorijai neigiamo įvertinimo ir nesant kitų alternatyvių sprendimų, šis 
planas ar projektas vis dėlto privalo būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių, tarp jų ir 
socialinio ar ekonominio pobūdžio, neatsižvelgti į visuomenės interesus, valstybė narė imasi visų 
kompensacinių priemonių, būtinų bendram Natura 2000 vientisumui apsaugoti. Apie patvirtintas 
kompensacines priemones ji praneša Komisijai.“

Minėtos nuostatos taikomos ne tik Bendrijos svarbos teritorijoms, bet ir specialios apsaugos 
teritorijoms pagal minėtos Buveinių direktyvos 7 straipsnį.

Komisija vertino peticijoje nurodytus faktus, t. y. planus statyti vėjo jėgaines Gniezdzewo kaime, 
priklausančiame Pucko savivaldybei, bei planus statyti dar aštuonias vėjo turbinas Pucko 
savivaldybėje visai netoli kelių paskirtų specialios apsaugos teritorijų (PLB 220005, PLB 
990002) arba planuojamos paskirti specialios apsaugos teritorijos (PLB 220001) ir planuojamos 
paskirti Bendrijos svarbos teritorijos (PLH 220032).

Atlikusi vertinimą Komisija nusprendė savo iniciatyva pradėti bylą dėl tolesnio tyrimo, nes 
nurodyti faktai byloja apie galimą EB aplinkos teisės aktų, konkrečiai Direktyvos 92/43/EEB 
(Buveinių direktyva) ir Direktyvos 79/409/EEB (Paukščių direktyva), taip pat Europos 
Teisingumo Teismo sprendimuose byloje Dragaggi (C-117/03) ir byloje Bund Naturschutz (C-
244/05) nustatytų principų, pažeidimą.

Komisija it toliau informuos Peticijų komitetą apie šių tyrimų rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Kaip nurodyta ankstesniame atsakyme, Komisija nusprendė savo iniciatyva pradėti bylą 
norėdama toliau tirti iškeltą klausimą ir nustatyti, ar įmanoma būtų įrodyti galimą EB aplinkos 
teisės aktų, konkrečiai Direktyvos 92/43/EEB1 (Buveinių direktyva) ir Direktyvos 79/409/EEB2

(Paukščių direktyva), taip pat Europos Teisingumo Teismo sprendimuose byloje Dragaggi (C-
117/03) ir Bund Naturschutz (C-244/05) nustatytų principų, pažeidimą.

Per 2008 m. birželio 24 d. Peticijų komiteto posėdį Komisija pranešė Europos Parlamentui, kad 
ji kreipėsi į peticijos pateikėją prašydama pateikti papildomą informaciją, kuri leistų Komisijai 
tinkamai įvertinti šį atvejį. Kadangi peticijos pateikėjas daugiau informacijos nepateikė, šis 
klausimas buvo pateiktas per 2009 m. birželio 16 d. vykusį dvišalį susitikimą su Lenkijos 
valdžios institucijų atstovais. Lenkijos valdžios institucijos Komisijai pranešė, kad leidimo 
išdavimo aptariamiems projektams procedūros vyko laikantis EB aplinkos teisės aktuose 
nustatytų įpareigojimų ir kad vykdant projektų stebėjimą paaiškėjo, kad projektai nedarė jokio 
didelio neigiamo poveikio pagal EB teisės aktus saugomoms rūšims. Komisijai įvertinti buvo 
pateikta susijusi informacija. Atsižvelgdama į minėtus faktus Komisija nemano, kad yra 
tinkamas pagrindas tęsti pažeidimo procedūrą, todėl jos iniciatyva pradėta byla buvo baigta 
nagrinėti 2009 m. spalio 26 d.“
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.

2 OL L 103, 1979 4 25, p. 1–18.
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