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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1160/2009, którą złożył Werner Sandig (Niemcy) w sprawie budowy 
dwóch elektrowni wiatrowych w przygranicznym czeskim regionie Uście nad 
Łabą i ich szkodliwych skutkach dla środowiska pobliskich niemieckich 
rezerwatów przyrody

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest burmistrzem miejscowości Rechenberg-Bienenmühle i sprzeciwia się 
planowanej budowie dwóch elektrowni wiatrowych w przygranicznym czeskim regionie 
Uście nad Łabą. Chodzi o 45 wiatraków o wysokości 150 metrów zlokalizowanych w bardzo 
bliskiej odległości (35–70 metrów) od terytorium Niemiec i pobliskiego rezerwatu przyrody 
„Erzgebirge/Vogtland” oraz obszaru siedlisk „Oberes Freiberger Muldental” i „Waldgebiete 
bei Holzhau”, uznanego za obszar specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Ze względu na aspekty wizualne i hałas projekt będzie 
mieć także negatywne skutki dla krajobrazu, a w konsekwencji dla turystyki, stanowiącej 
ważne źródło dochodów miejscowej ludności. Składający petycję zwraca się zatem 
do Parlamentu Europejskiego o interwencję u właściwych władz czeskich w celu zapewnienia 
zatrzymania projektu i przestrzegania odnośnego prawodawstwa wspólnotowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję skarży się w związku z planowaną budową dwóch elektrowni wiatrowych 
o 45 turbinach wiatrowych na granicy czesko-niemieckiej, a konkretnie jednej z nich – „Pastviny 
u Moldavy” na terenie Rudaw w Czechach na granicy z regionem SPA „Waldgebiete bei 
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Holzhau” (Niemcy). Składający petycję opisuje chronione ptaki, nietoperze i inne istotne gatunki 
występujące w „Naturpark Erzgebierge” po niemieckiej stronie granicy. Podkreśla on też 
możliwe negatywne skutki dla tego atrakcyjnego obszaru i przemysłu turystycznego. W ramach 
przedsięwzięcia utworzenia elektrowni wiatrowej Pastviny u Moldavy przewiduje się budowę
20 turbin wiatrowych o mocy 3 MW każda (w sumie 60 MW). Prace budowlane będą 
obejmować: rekonstrukcję 2000 m istniejącej drogi lokalnej, budowę kolejnych 6900 m drogi
lokalnej o szerokości 4,5 m i położenie 10 000 m kabli. Przedsięwzięcie tej 
kategorii - wymienione w załączniku 2 do dyrektywy OOŚ 1985/337/EWG1 – podlega 
procedurze ustalania zakresu oceny, w wyniku której podejmowana jest decyzja, czy będzie ono 
przedmiotem systematycznej oceny oddziaływania.

Składający petycję wyraża obawy w związku z możliwymi negatywnymi skutkami wizualnymi 
przedsięwzięcia, które spowodują straty w przemyśle turystycznym, od którego zależy 
przedmiotowy obszar. Składający petycję zwraca się do Parlamentu o zapewnienie 
przeprowadzenia procesu oceny zgodnie z dorobkiem prawnym w dziedzinie środowiska.

Składający petycję wyjaśnia, że przedsięwzięcia są zlokalizowane na obszarze pierwotnie 
zamieszkałym przez skupionych w czterech wioskach Niemców, którzy zostali wywłaszczeni 
w 1945 roku. Później obszar ten przekształcono w teren uprawny. Wraz z budową elektrowni 
wiatrowych chroniony obszar utraci swą wartość. Składający petycję nie widzi powodu, 
dla którego elektrownie wiatrowe powinny być zlokalizowane na tym konkretnym obszarze, 
podczas gdy w Czechach jest wystarczająca ilość innych odpowiednich miejsc. Powstał ruch 
protestacyjny „Gegenwind”, mający na celu reprezentowanie interesów 1840 mieszkańców 
objętych oddziaływaniem elektrowni (30 lipca 2009 r.), zebrano już 3500 podpisów i przesłano 
skargę do czeskiego Ministerstwa Środowiska w Pradze. Ruch ten zainicjował też kampanię 
medialną, aby informować o swoim stanowisku. Zamierza on doprowadzić do ostatecznego 
odrzucenia przedsięwzięcia budowy elektrowni wiatrowej.

W odniesieniu do „Elektrowni wiatrowej Pastviny u Moldavy” ustalono, że proces OOŚ został 
zainicjowany wraz z wydaniem w dniu 22 grudnia 2009 r. komunikatu o przedsięwzięciu przez 
administrację regionu Uście nad Łabą. Na podstawie wniosku strony niemieckiej uwzględniono 
ocenę oddziaływania transgranicznego. To dlatego administracja regionalna przekazała 
dokumentację bezpośrednio do Ministerstwa Środowiska Czech w styczniu 2009 r. Uznano 
też, że przedmiotowe przedsięwzięcie może mieć negatywny wpływ na obszary Natura 2000 
i złożono wniosek o przeprowadzenie odpowiedniej oceny. Jednak w ramach OOŚ należy 
uwzględnić ogólne korzyści związane z energią odnawialną, która zastępuje energię ze źródeł 
kopalnych, główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu.

Postęp oceny można śledzić na następującej stronie internetowej:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Zgodnie z ogólną zasadą prawodawstwa europejskiego państwa członkowskie 
są odpowiedzialne za wdrażanie prawa wspólnotowego, w tym przypadku dyrektywy OOŚ 
1985/337/EWG, konwencji z Espoo i dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG2, 
a w szczególności „odpowiedniej oceny” zapisanej w art. 6 ust. 3 dyrektywy. Komisja 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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ma możliwość przeprowadzenia dochodzenia oraz zainicjowania postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego tylko w tych przypadkach, w których 
naruszane jest prawodawstwo europejskie.

W ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono wniosek władz 
niemieckich o rozpatrzenie możliwego transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia. 
Wzięto też pod uwagę potencjalny znaczący wpływ na obszary Natura 2000. Wydaje się, że 
właściwe postępowania prawne trwają, a jego wyniki nie są jeszcze dostępne. Należy 
zachęcić składającego petycję, by w celu uzyskania dalszych szczegółów skontaktował się 
z czeskim organem odpowiedzialnym za tę ocenę: Jaroslava Honová, dyrektor Departamentu 
OOŚ, Ministerstwo Środowiska Czech, 100 10 Praga 10, Czechy.


