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Peticijų komitetas

6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0856/2010 dėl planų statyti vėjo jėgaines Ustkos mieste, Lenkijos 
Baltijos jūros pakrantėje, kurią pateikė Lenkijos pilietė Teresa Laska 
aplinkosaugos organizacijos „Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, kuri yra minėtos aplinkosaugos organizacijos pirmininkė, protestuoja prieš 
planus statyti vėjo jėgaines Ustkos mieste Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje. Ji pažymi, kad 
Lenkijos valdžios institucijos nesilaikė Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl buveinių gamtos ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos, visų pirma šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalies, kurioje, 
inter alia, teigiama, kad 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 
teritorijos apsaugos tikslus ir kad kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar 
projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, 
jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę. Peticijos pateikėja taip pat nurodo, 
kad minima teritorija įtraukta į tinklo „Natura 2000“ sąrašą (PLH 220024 – Przymorskie 
Błota) ir kad vėjo jėgainių parkas turės katastrofiškų padarinių šio regiono laukinių paukščių 
populiacijai. Kadangi Ustkos vietos valdžios institucijos mano, kad vėjo jėgainės yra 
svarbesnės nei aplinkos apsauga, peticijos pateikėja ragina Parlamentą imtis priemonių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d. 
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„Peticijos pateikėjos nurodytam projektui taikomos šios nuostatos: 
a) Buveinių direktyvos1 6 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad:

„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 valdžios institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai 
nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios 
visuomenės nuomonę.“
Kaip nustatyta Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje ir kaip pakartota Europos Komisijos 
rekomendaciniuose dokumentuose dėl 6 straipsnio2 taikymo, bet kokiems projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai 
paveikti, turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai vertinimas. Šiame vertinime reikia 
atsižvelgti į bendrą projekto kartu su kitais esamais ar planuojamais projektais poveikį. 
Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos gali duoti sutikimą tokiems projektams tik 
įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumo. Priešingu 
atveju turi būti taikomos 6 straipsnio 4 dalies nuostatos.
Iš pridėtų dokumentų (nevyriausybinių organizacijų nuomonės) matyti, kad projektas gali 
kelti didelį pavojų paukščiams ir šikšnosparniams, ir šis pavojus nebuvo tinkamai ištirtas. 
Visų pirma, atsižvelgiant į NVO atliktą analizę, poveikio tinklui „Natura 2000“ priklausančiai 
teritorijai vertinime nėra tinkamos informacijos apie gamtos vertybes projekto teritorijoje, 
stebėseną (atliekant darbus ir laikotarpiu po investicijų) bei poveikį šikšnosparniams.

Remiantis peticijoje pateikta informacija, negalima atmesti galimybės, kad Lenkijos valdžios 
institucijos nesugebėjo tinkamai įvertinti trijų vėjo jėgainių poveikio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms, kaip reikalaujama 6 straipsnio 3 dalyje. Todėl Komisija prašo Lenkijos valdžios 
institucijų pateikti daugiau informacijos apie projektą ir jo poveikio vertinimą.

PAV direktyvos II priedo 3 punkto i papunktis3::
„įrenginiai, kuriuose energijos gamybai naudojama vėjo energija (vėjo jėgainės)“. Direktyvoje 
nustatyta, kad projektų, kuriems taikomas II priedas, atveju valstybės narės, atsižvelgdamos į 
atitinkamus direktyvos III priede išdėstytus atrankos kriterijus, turi kiekvienu konkrečiu 
atveju arba remdamosi ribomis arba kriterijais nustatyti, ar dėl galimai didelio projekto 
poveikio aplinkai projekto vertinimas yra privalomas. Tais atvejais, kai valstybė narė 
nusprendžia, kad projektas darys didelį poveikį aplinkai, būtina atlikti poveikio aplinkai 
vertinimo (toliau – PAV) procedūrą. Jei nacionalinė kompetentinga valdžios institucija laikosi 
nuomonės, kad atsižvelgiant į projekto charakteristikas nebūtina atlikti poveikio aplinkai 
vertinimo, jų sprendime (kuris turi būti prieinamas visuomenei) arba kartu su juo turi būti 
pateikta visa informacija, kuri leistų patikrinti, ar jis pagrįstas tinkamos atrankos rezultatais.

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 Rekomendacinis dokumentas dėl planų ir projektų, turinčių didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, 
vertinimo (2001 m. lapkričio mėn.); ES gairės dėl vėjo energijos eksploatavimo projektų pagal ES gamtos 
apsaugos teisės aktus.
3 Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo 
(OL L 175, 1985 7 5, p. 40), iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EB (OL L 73, 1997 3 14, p. 5) ir 2003/35/EB 
(OL L 156, 2003 6 25, p. 17).
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Pagal pateiktą informaciją, Duninowo-Pęplino (U1) ir Możdżanowo-Starkowo (U2) vėjo 
jėgainėms buvo taikomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros prieš priimant sprendimus 
dėl aplinkos sąlygų šiuose projektuose. Šiems projektams parengtos aplinkos apsaugos 
ataskaitos, taip pat atliktos procedūros, kurios apėmė konsultacijas su aplinkos apsaugos 
institucijomis bei visuomene. Peticijos pateikėja apskundė sprendimus dėl aplinkos sąlygų, 
priimtus abiejuose projektuose: 2010 m. kovo 30 d. pateikė skundą dėl U1 vėjo jėgainės 
vaivadijos administraciniam teismui, o 2010 m. birželio 11 d. pateikė prašymą persvarstyti 
skundą dėl U2 vėjo jėgainės vietos apeliaciniam teismui.Procedūrų rezultatai dar nėra žinomi 
Komisijai. Remdamasi peticijoje pateikta informacija, Komisija nenustatė PAV direktyvos 
pažeidimo įgyvendinant projektus U1 ir U2. 

Dėl projekto Zaleskie vėjo jėgainių parke peticijos pateikėja nepateikė jokios informacijos 
apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. 

Išvados

Komisija išsiųs raštą Lenkijos valdžios institucijoms prašydama pateikti paaiškinimus dėl 
planuojamų statybų ir susijusių leidimų išdavimo procedūrų.“

4. (RED) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Kaip teigiama pirmajame pranešime, Komisija paprašė Lenkijos valdžios institucijų pateikti 
paaiškinimų apie planuojamą dviejų vėjo jėgainių statybą Ustkos bendruomenėje Lenkijoje.
Lenkijos valdžios institucijos atsakė Komisijai 2011 m. kovo 18 d.

Pasak Lenkijos valdžios institucijų, Duninowo-Pęplino (U1) ir Możdżanowo-Starkowo (U2) 
vėjo jėgainėms buvo taikomas poveikio aplinkai vertinimas pagal Buveinių direktyvos 
92/43/EEB1 6 straipsnio 3 dalį. Kad pagrįstų šį teiginį, valdžios institucijos pateikė Komisijai 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų kopijas, tarp kurių buvo atitinkamų tinklo „Natura 
2000“ teritorijų poveikio aplinkai vertinimai ir leidimo išdavimo sprendimų kopijos. 
Valdžios institucijos paaiškino, kad per vertinimo procedūras prieita prie išvados, kad vėjo 
jėgainės yra už tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribų. Artimiausia tinklo „Natura 2000“ 
Bendrijos svarbos teritorija PLH220024–Przymorskie Błota yra 1,9 km nuo Duninowo-
Pęplino (U1) jėgainės, o artimiausia specialios apsaugos teritorija PLB9900002–Przybrzeżne 
Wody Bałtyku yra už 4,9 km. Kalbant apie Możdżanowo-Starkowo (U2) jėgainę, artimiausios 
tinklo „Natura 2000“ Bendrijos svarbos teritorijos PLH220024–Przymorskie Błota ir 
PLH220038–Dolina Wieprzy i Studnicy yra už daugiau kaip 5 km, o artimiausia specialios 
apsaugos teritorija PLB9900002–Przybrzeżne Wody Bałtyku yra 6,4 km nuo jėgainės.
Taip pat valdžios institucijos paaiškino, kad artimiausia Bendrijos svarbos teritorija 
PLH220024 priskirta tinklui „Natura 2000“ siekiant apsaugoti devynių tipų Bendrijos svarbos 
buveines, daugiausia šlapynes, pusiau natūralias pievas ir miškingas vietoves. Turėdamos 
omenyje artimiausių tinklo „Natura 2000“ teritorijų atstumą ir pobūdį, valdžios institucijos 
priėjo prie išvados, kad projektai nedarys didelio poveikio šių teritorijų vientisumui. Pasak 
valdžios institucijų, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų autoriai taip pat nagrinėjo projektų 
poveikį gyvūnijai ir augalijai, visų pirma paukščiams ir šikšnosparniams, taip pat bendrą 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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poveikį su artimiausiomis vėjo jėgainėmis. Remdamosi šiais tyrimais valdžios institucijos 
priėjo prie išvados, kad projektai nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Be to, valdžios 
institucijos atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad leidimo išdavimo projektams sprendimuose 
projekto vykdytojui nustatytas įpareigojimas trejus metus stebėti poveikį žiurkėms ir 
paukščiams ir prireikus įgyvendinti papildomas poveikio mažinimo priemones. Todėl 
valdžios institucijos teigia, kad projektai atitinka įpareigojimus, nustatytus Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje.
Išvada

Išnagrinėjusi Lenkijos valdžios institucijų ir peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus, 
Komisija nemano, kad Buveinių direktyvos nuostatos buvo pažeistos taikant leidimų 
išdavimo procedūrą Duninowo-Pęplino (U1) ir Możdżanowo-Starkowo (U2) vėjų jėgainėms 
Ustkos bendruomenėje.“ 


