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Tema: Peticija Nr. 0929/2010 dėl didelių vėjo jėgainių bandymų centro įsteigimo 
Osterildo mieste (Tistedo savivaldybėje) ir galiojančių ES teisės aktų 
nesilaikymo, kurią pateikė Danijos pilietis René la Cour Sell Danijos gamtos 
apsaugos draugijos (DN) vardu, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Danijos gamtos apsaugos draugijos (DN) vadovas, skundžiasi dėl 
patvirtinto įstatymo dėl didelių vėjo jėgainių bandymų centro įsteigimo Osterildo mieste 
(Tistedo savivaldybėje) projekto, kuris turi įsigalioti 2010 m. spalio 1 d. Iš karto po to 
planuojama pradėti kirsti miško proskynas ir atlikti kitus parengiamuosius projekto darbus. 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad netoliese yra kelios svarbios tinklo „Natura 2000“ teritorijos, 
iš kurių didžiausia – 6 000 ha gamtos rezervatas „Vejlerne“, saugomas pagal Ramsaro 
konvenciją. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad projektu šiurkščiai pažeidžiama Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos, Tarybos 
direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Peticijos pateikėjas taip 
pat pabrėžia, kad Danijos aplinkos ministerija neatsižvelgė į Danijos gamtos apsaugos 
draugijos pasiūlymus dėl kitų vietų bandymų centrui. Todėl peticijos pateikėjas ragina 
Europos Parlamentą kuo greičiau imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad Danijos valdžios 
institucijos laikytųsi galiojančių ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.
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„Danijos gamtos apsaugos draugija taip pat pateikė šią peticiją Komisijai kaip skundą. 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse1 nustatyta, kad kiekviena valstybė narė bet 
kokiems planams ir projektams, galintiems reikšmingai paveikti „Natura 2000“ teritoriją, 
privalo atlikti tinkamą galimo poveikio teritorijai įvertinimą. Tokio įvertinimo rezultatai ir 
tam tikros teritorijos specialios sąlygos yra pagrindas suteikti leidimą veiklai arba jo 
nesuteikti.

Komisija įvertino šį skundą techniniu požiūriu ir nurodė nemažai punktų, dėl kurių Komisija 
prašo Danijos valdžios institucijas pateikti išsamesnės informacijos. Be kita ko, tai susiję su 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies taikymu ir pagrindu, kuriuo remiantis daroma 
išvada, ar projektas nedarys neigiamo poveikio kaimyninių tinklo „Natura 2000“ teritorijų 
vientisumui, ir priimamas sprendimas, ar turėtų būti pradėtas Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
4 dalyje numatytas procesas.

Komisija siekia gauti šios, su Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi susijusios, 
informacijos:

 galimo poveikio gyvūnų buveinėms ir rūšims kaimyninėse tinklo „Natura 2000“ 
teritorijose vertinimą ir įrodymų, kad buvo atsižvelgta į visą turimą informaciją;

 visų su galimu poveikiu paukščių rūšims susijusių aspektų vertinimą;
 dėl pasikeitusios hidrologijos projekto teritorijoje išorės poveikio kaimyninėms „Natura 

2000“ teritorijoms vertinimą;
 dėl priemonių, kuriomis būtų siekiama išvengti neigiamo poveikio Buveinių direktyvos 

IV priedo rūšims, beržinėms sicistoms (Sicista betulina), įtraukimo;
 dėl išsamaus projekto teritoriją juosiančios teritorijos planavimo priemonės sukūrimo;
 dėl ex post stebėsenos programos, kuria siekiama nustatyti bet kokį nenumatytą ar 

nežinomą poveikį, kuriuo būtų galima pagrįsti tolesnius veiksmus, pvz., taikyti poveikio 
mažinimo ar kompensavimo priemones, sukūrimo;

ir su Buveinių direktyvos 12 ir 16 straipsniais susijusią informaciją:

 ar beržinių sicistų (Sicista betulina) atžvilgiu laikomasi Buveinių direktyvos 12 straipsnio 
d dalies ir 16 straipsnio?

Dėl Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos (Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo)2, remiantis Komisijos turima informacija, 
poveikio aplinkai ataskaitą parengė kompetentingos aplinkos apsaugos institucijos ir prieš 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 175, 1985 7 5.
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patvirtinant statybos aktą, pagal kurį suteikiama teisė nacionalinio vėjo jėgainių bandymų 
centro Osterildo mieste statybos darbams, buvo vykdomos viešos konsultacijos. Tačiau 
peticijos pateikėjo pateikta informacija yra nepakankamai išsami, kad Komisija galėtų 
nustatyti galimą Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos reikalavimų nesilaikymo atvejį. 
Komisija sieks gauti išsamesnės informacijos iš nacionalinės valdžios institucijų dėl taikytos 
poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir jos rezultatų pagal Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvos standartinius reikalavimus.

Gavusi papildomos informacijos iš Danijos valdžios institucijų Komisija nuspręs, ar tęsti šio 
atvejo tyrimą.“


