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Tema: Peticija Nr. 1315/2010 dėl vėjo jėgainės statybos Danijai priklausančioje 
Lolando saloje ir ES aplinkosaugos teisės aktų nesilaikymo šiuo klausimu, 
kurią pateikė Danijos pilietė Kirsten Nielsen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja protestuoja dėl planuojamos vėjo jėgainės statybos netoli Kappel, Lolando 
savivaldybėje. Ji tvirtina, kad šis projektas prieštarauja Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos nuostatoms ir visų pirma jos 
6 straipsnio (specialios saugomos teritorijos) ir 12 straipsnio (griežtos apsaugos sistemos) 
nuostatoms. Šiuo atžvilgiu ji atkreipia dėmesį į tai, kad aptariama vietovė yra daugelio varlių 
ir rupūžių, įtrauktų į direktyvos IV priede pateiktą sąrašą, buveinė ir prie Kappel esanti jūros 
teritorija įtraukta į tinklo „Natura 2000“ sąrašą (H 260) kaip paprastosios jūros kiaulės 
(Phocoena phocoena) buveinė. Todėl peticijos pateikėja prašo ES institucijų išnagrinėti šį 
atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„ES lygmeniu aplinkos apsauga reglamentuojama Direktyva 2009/174/EB1 (Paukščių 
direktyva) ir Direktyva 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva). Šių direktyvų tikslas  užtikrinti 
gerą buveinių ir rūšių, kurioms taikomos šios direktyvos, apsaugos būklę. Kad pasiektų šį 
                                               
1 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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tikslą, valstybės narės pagal Direktyvą 2009/147/EB turi įsteigti specialias paukščių apsaugos 
teritorijas ir specialias saugomas buveinių ir rūšių, kurioms taikoma Direktyva 92/43/EEB, 
teritorijas. Šios teritorijos sudaro „Natura 2000“ tinklą.

Projektai, galintys daryti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijai, turi būti tinkamai 
įvertinami prieš duodant jiems leidimą. Projektui leidimas gali būti duotas tik tada, jei atlikus 
vertinimą įsitikinama, kad projektas nepadarys neigiamo poveikio teritorijos apsaugos 
tikslams. Projektams leidimas gali būti duotas net jei jie daro didelį poveikį tinklo „Natura 
2000“ teritorijai, jeigu jie būtini siekiant viršesnio viešojo intereso, nėra kitų alternatyvių 
sprendimų ir yra numatytos priemonės „Natura 2000“ tinklo vientisumui apsaugoti 
(Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnis).

Buveinių direktyvos 12 straipsnyje iš valstybių narių reikalaujama imtis reikiamų priemonių 
sukurti į IV priedo a dalį įrašytų gyvūnų rūšių griežtos apsaugos sistemą. 16 straipsnyje 
nurodytos tam tikros nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo 12, 13, 14 straipsnių ir 15 straipsnio 
a ir b dalių.

Daugiau informacijos apie ES aplinkos apsaugos teisę, ypač apie vėjo energijos sistemų plėtrą 
ir gamtos apsaugą, galima rasti pagal šias nuorodas:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

Komisija gavo to paties asmens skundą tuo pačiu klausimu.

Įvertinusi skundą ir atlikusi preliminarų tyrimą, Komisija sužinojo, kad dėl to paties projekto 
skundas pateiktas Danijos aplinkos apsaugos skundų nagrinėjimo valdybai (dan. 
Naturklagenævnet). Norėdama patikrinti šią padėtį, Komisija kreipėsi į Danijos nacionalinės 
valdžios institucijas prašydama pateikti informaciją apie vykdomas nacionalines patikros 
procedūras.

Komisija laikosi bendros nuomonės, kad ji neturėtų priimti sprendimų vietoj nacionalinio 
teismo, kuris turi užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą. Komisija pažymi, kad tokį šios 
pozicijos principą pripažino Europos Parlamentas, nes Europos Parlamento 2010 m. liepos 
6 d. rezoliucijos K konstatuojamojoje dalyje rašoma:

„kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl skundo 822/2009/BU 
prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad nacionalinių teismų procesai yra 
Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse procedūros dalis, taigi Peticijų komitetas 
negali nagrinėti klausimų, kurie priklauso nacionalinių teismų kompetencijai, arba iš naujo 
nagrinėti šių teismų sprendimų“.

Teismas ne kartą patvirtino (pvz., 2010 m. sausio 19 d. sprendimo byloje C555/07 
48 punkte), kad nacionaliniai teismai taip pat gali aiškinti ir taikyti nacionalinius teisės aktus 
vadovaudamiesi ES teise:

„Iš to išplaukia, kad taikydami nacionalinę teisę nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo 
labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas 
rezultatas ir taip būtų laikomasi SESV 288 straipsnio trečios pastraipos (šiuo klausimu žr. 
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minėtų sprendimų von Colson ir Kamann 26 punktą; Marleasing 8 punktą; Faccini Dori 
26 punktą ir Pfeiffer ir kt. 113 punktą). Reikalavimas aiškinti nacionalinę teisę Sąjungos teisę 
atitinkančia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas leidžia 
bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką 
Sąjungos teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo Pfeiffer ir kt. 
114 punktą).“

Iš Danijos valdžios institucijų gavusi informaciją apie vykdomos nacionalinės skundo dėl šio 
projekto nagrinėjimo procedūros būklę ir apimtį, Komisija imsis reikiamų veiksmų, tarp jų 
galbūt atliks išsamų šio klausimo tyrimą.“


