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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1160/2009 dėl dviejų vėjo jėgainių parkų statybos Čekijos pasienio 
regione Ūstyje prie Labės ir susijusio neigiamo poveikio šalia esančių Vokietijos 
gamtos teritorijų aplinkai, kurią pateikė Vokietijos pilietis Werner Sandig

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, savivaldybės Rechenberg-Bienenmühle meras, prieštarauja planuojamai
dviejų vėjo jėgainių parkų statybai Čekijos pasienio regione Ūstyje prie Labės. Kalbama apie 
150 metrų aukščio 45 vėjo jėgaines labai arti (35–70 metrai) Vokietijos teritorijos ir šalia 
esančio nacionalinio parko Erzgebirge/Vogtland, buveinės teritorijos Oberes Freiberger 
Muldental ir Waldgebiete bei Holzhau, pripažintos specialia apsaugos teritorija pagal Tarybos 
direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos. Projektas taip pat darys vaizdo ir 
triukšmo požiūriu neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, taigi ir turizmui, kuris yra svarbus vietos 
gyventojų pajamų šaltinis. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą įsikišti ir 
kreiptis į kompetentingas Čekijos valdžios institucijas siekiant užtikrinti, kad projektas būtų 
sustabdytas ir laikomasi atitinkamų ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d. 

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl numatytos dviejų vėjo jėgainių parkų su 45 vėjo turbinomis 
statybos Čekijos ir Vokietijos pasienyje, ypač vieno iš jų – Rūdinių kalnų teritorijoje esančio 
parko Pastviny u Moldavy, kur Čekijos Respublika ribojasi su Vokietijos specialia apsaugos 
teritorija Waldgebiete bei Holzhau. Peticijos pateikėjas apžvelgia saugomus paukščius, 
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šikšnosparnius ir kitas svarbias gyvūnų rūšis, aptinkamas teritorijoje Naturpak Erzgebierge 
Vokietijos pusėje. Jis taip pat pabrėžia galimą neigiamą poveikį šiai patraukliai vietovei ir 
susijusiai turizmo pramonei. Vėjo jėgainių parkų projekte Pastviny u Moldavy numatyta pastatyti 
20 vėjo turbinų, kurių kiekviena būtų 3 MW (iš viso 60 MW). Statybos darbai apims 2 000 m 
esamo vietos kelio atstatymą, kito 6 900 m ilgio ir 4,5 m pločio vietos kelio bei 10 000 m ilgio 
kabelių tiesimą. Šios kategorijos projektui – minimam PAV direktyvos 1985/337/EEC1 2 priede 
– taikoma taikymo srities nustatymo procedūra ir nusprendžiama, ar bus sistemingai vertinamas 
projekto  poveikis aplinkai.

Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą dėl galimo neigiamo projekto poveikio vaizdo 
atžvilgiu, nes dėl to turizmo pramonė, nuo kurios teritorija priklauso, gali patirti daug žalos.
Peticijos pateikėjas prašo Parlamento stengtis, kad vertinimas būtų atliktas laikantis aplinkos 
srities teisės aktų.

Peticijos pateikėjas aiškina, kad projektų vieta yra teritorija, kurioje iš pradžių keturiuose 
kaimuose gyveno Vokietijos gyventojai, iškeldinti 1945 m. Vėliau teritorija buvo paversta 
ariamąja žeme. Pastačius vėjo jėgainių parkus, saugoma teritorija taptų nevertinga. Peticijos 
pateikėjas negali suprasti, kodėl vėjo jėgainių parkai turėtų būti šioje konkrečioje teritorijoje, kai 
Čekijos Respublikoje yra pakankamai kitų tinkamų vietų. 2009 m. liepos 30 d. įkurtas 
pasipriešinimo judėjimas Gegenwind 1 840 susijusių gyventojų interesams atstovauti, jau 
surinkta 3 500 parašų ir nusiųstas skundas Čekijos Aplinkos ministerijai Prahoje. Taip pat 
surengta žiniasklaidos kampanija gyventojų pozicijai pareikšti. Ketinama pasiekti, kad būtų 
aiškiai atsisakyta vėjo jėgainių parko.   

Kalbant apie vėjo jėgainių parką Pastviny u Moldavy paaiškėjo, kad 2009 m. gruodžio 22 d. 
Ūsčio prie Labės regiono administracijai paskelbus apie projektą, pradėtas poveikio aplinkai 
vertinimo procesas. Remiantis Vokietijos prašymu, įtrauktas poveikio tarpvalstybiniu mastu
vertinimas. Štai kodėl 2009 m. sausio mėn. dokumentų rinkinys iš regiono administracijos 
tiesiogiai perduotas Čekijos Respublikos Aplinkos ministerijai. Taip pat pripažinta, kad 
projektas gali turėti neigiamą poveikį „Natura 2000“ vietovėms, ir pateiktas prašymas dėl 
atitinkamo vertinimo. Vis dėlto reikėtų, kad poveikio aplinkai vertinime būtų atsižvelgta į 
bendrą atnaujinančiosios energijos, kuri pakeičia iškastinę energiją, pagrindinę oro taršos ir 
klimato kaitos priežastį, naudą.

Informacija apie vertinimo eigą pateikiama šiame tinklalapyje:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Pagal Europos Sąjungos teisės aktų bendrąjį principą valstybės narės atsakingos už Bendrijos 
teisės įgyvendinimą, šiuo atveju – už PAV direktyvos 1985/337/EEB, ESPOO konvencijos ir 
Buveinių direktyvos 92/43/EEB2, ypač už jos 6 straipsnio 3 dalyje nurodyto atitinkamo 
įvertinimo įgyvendinimą. Komisija turi galimybę tirti ir pradėti  pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą tik tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės aktai pažeidžiami.

Poveikio aplinkai vertinimo procese atsižvelgta į Vokietijos valdžios institucijų prašymą 
apsvarstyti galimą projekto įtaką tarpvalstybiniu mastu. Jame taip pat atsižvelgta į galimą 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
2 OL 206, 1992 7 22.
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svarbų poveikį „Natura 2000“ vietovėms. Taigi vykdomi atitinkami teisiniai procesiniai 
veiksmai ir dar nėra rezultatų. Jeigu peticijos pateikėjas norėtų gauti išsamesnės informacijos 
apie procesinius veiksmus, jį reikėtų paraginti bendrauti su Čekijos institucija, atsakinga už 
vertinimą: Jaroslava Honová, Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė, Čekijos 
Respublikos aplinkos ministerija, 100 10 Praha 10, Čekija.


