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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1008/2010 dėl visuomenės protesto prieš numatomą Volfhageno / 
Heseno vėjo jėgainių parką, kurią pateikė Vokietijos pilietis Peter Kranz 

1. Peticijos santrauka

2008 m. buvo pradėta visuomenės kampanija, kuria siekiama sustabdyti vėjo jėgainių parko 
statybas. Planuojamas vėjo jėgainių parkas būtų statomas netoli gamtos draustinio 
(Habichtswald), kuriame gyvena daug saugomų rūšių gyvūnų. Vietos valdžios institucijos 
tariamai atsisako svarstyti alternatyvių vietų klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 kovo 29 d.

„Peticija

Federacinėje Heseno žemėje iki 2020 m. planuojama 20 proc. padidinti tvarios energijos 
gamybą. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu nustatomos vėjo jėgainėms tinkamos teritorijos ir 
įvertinamas galimas ekonominis ir ekologinis poveikis. Paskirta tinkama teritorija netoli 
Volfhageno miesto (Kaselyje, Heseno žemėje, Vokietijoje) esančiame „Rödeser Berg“ miške, 
kur gali būti statomos keturios vėjo turbinos, nors iš pradžių planuota statyti penkias. Projektą 
vykdo bendrovė „Stadtwerke Wolfhagen“.

Komisijos pastabos

Komisijos kompetencijai nepriklauso išduoti leidimus vykdyti projektus ar stabdyti projektų 
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įgyvendinimą. Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės, leisdamos vykdyti projektus, 
tinkamai taikytų ES teisę. Gamtos apsaugą ES lygmeniu reglamentuoja Direktyva 
2009/174/EB1 (Paukščių direktyva) ir Direktyva 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva). Šiomis 
direktyvomis siekiama užtikrinti tinkamą buveinių ir direktyvomis saugomų rūšių apsaugą. 
Kad tai įgyvendintų, valstybės narės turi steigti specialios apsaugos teritorijas paukščiams 
pagal Direktyvą 2009/147/EB ir specialias buveinių ir rūšių apsaugos teritorijas pagal 
Direktyvą 92/43/EEB. Šios teritorijos sudaro „Natura 2000“ tinklą.

Leidimai vykdyti projektus, kurie gali turėti didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, gali 
būti išduodami po to, kai šie projektai tinkamai įvertinami. Leidimas vykdyti projektą gali 
būti išduodamas tik tuo atveju, jei atliktas vertinimas parodo, kad projektas neturės įtakos 
teritorijos apsaugos tikslams. Gali būti išduodami veiklos leidimai net ir tokiems projektams, 
kurie turi reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, jei šiuos projektus vykdyti būtina 
dėl svarbesnių visuomenės interesų, nėra kitų alternatyvių sprendimų ir imamasi visų 
kompensacinių priemonių, būtinų bendram „Natura 2000“ vientisumui apsaugoti (Direktyvos 
92/43/EEB 6 straipsnis).

a) Buveinių direktyva ir miško, dėl kurio kreiptasi, ekologiniai aspektai

„Rödeser Berg“ miškas nepriklauso Direktyvos 92/43/EEB saugomai teritorijai. Pasak 
Heseno miškų administracijos, miškas iš dalies jau ir taip buvo nusiaubtas 2007 m. praūžusio 
uragano Kirilo, o vėliau šį mišką užpuolė žievėgraužiai. Miškas užima 1000 ha plotą; 
teritorija, kurioje numatoma leisti statyti vėjo jėgainę, užims 1,5 ha teritoriją. Heseno žemės 
miškų teisės aktuose numatoma, kad kiekvienas iškirstas miško plotas, nepaisant to, ar jis jau 
anksčiau buvo suniokotas, ar ne, turi būti atkuriamas kitoje tinkamoje vietoje. Taigi 
neprarandamas nė vienas kvadratinis metras miško. 

b) Paukščių direktyva

Laukinių paukščių rūšys, kurios natūraliai paplitusios valstybių narių europinėje teritorijoje, 
yra saugomos Paukščių direktyvos, papildomą apsaugą joms suteikia Buveinių direktyva; 
abiejose direktyvose nustatomas mechanizmas, skirtas užtikrinti, kad bet koks projektas, pvz., 
dėl vėjo malūnų įrengimo, būtų vertinamas atsižvelgiant į paukščių rūšims daromą poveikį. 
Be to, Komisija tvirtai įsitikinusi, kad vėjo jėgainių statyba ir laukinių paukščių apsauga gali 
būti vykdomos kartu. Vėjo energijos panaudojimo plėtra turi atitikti ES gamtos apsaugos 
reikalavimus ir kitus susijusius tarptautinius gamtos apsaugos teisės aktus, kurie taikomi 
Europoje, taip pat turi būti atsižvelgta į ES atsinaujinančiosios energijos politikos ir teisės 
aktų nustatytus tikslus ir reikalavimus.

Laukinius paukščius gali labai paveikti vėjo energijos panaudojimo plėtra. Tai taip pat 
paveikia kitus susijusius taksonus ir buveinių tipus, kuriems, manoma, iškyla didelė rizika dėl 
                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 

faunos bei floros apsaugos; OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, 

kodifikuojanti Direktyvą 79/409/EEB; OL L 020, 2010 1 26, p. 7.
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netinkamos vėjo energijos panaudojimo plėtros. Todėl Komisija skatina gerąją praktiką 
numatant tokių įrenginių vietą, juos planuojant, projektuojant, statant ir eksploatuojant, kad 
būtų sumažintas šių įrenginių daromas poveikis biologinei įvairovei1.

Tai, kad vėjo energijos panaudojimo projektas gali turėti poveikį kokioms nors vietos 
paukščių rūšims, neduoda pagrindo teigti, kad šis projektas neigiamai veikia šio regiono 
saugomų rūšių apsaugą. Pasak kompetentingos nacionalinės institucijos, turi būti atliktas šio 
projekto poveikio aplinkai vertinimas, kuris taip pat apima poveikio vietos paukščių 
populiacijai vertinimą. Išvadoje nurodoma, kad teritorija, kur bus statoma vėjo jėgainė, turi 
nedidelę reikšmę migruojantiems ar žiemojantiems paukščiams.

Vis dėlto darbo grupė, į kurią įeina gamtosaugininkai, vėjo energijos panaudojimo projektų 
vadovai ir valdžios institucijų atstovai, šiuo metu nagrinėja, kaip geriausiai suderinti paukščių 
apsaugą ir valstybės vėjo energijos panaudojimo planus. Numatyta „Rödeser Berg“ vietovės 
matavimų ir patikros programa, siekiant įvertinti galimą bendrą neigiamą vėjo turbinų 
poveikį, o vėliau naudojant ultragarsines bangas nustatyti, kokį poveikį vėjo turbinos turės 
konkrečiai šikšnosparniams.

Išvada

Remdamasi turima informacija, įskaitant peticijos pateikėjo 2011 m. kovo 21 d. Peticijų 
komitetui išsiųstą laišką, Komisija nenustatė jokių įrodymų, kad būtų pažeidžiami ES gamtos 
apsaugos teisės aktai.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2011 m. birželio 3 d., rugpjūčio 5 d. ir rugsėjo 29 d. peticijos pateikėjas pateikė papildomos 
informacijos. Ši papildoma informacija jau buvo įtraukta į pirmąjį komunikatą dėl peticijos.

Po 2011 m. spalio 4 d. Peticijų komitete Komisijos pateikto komunikato žodžiu, Komisija gali 
patvirtinti peticijos pateikėjo teiginį, kad Kaselio administracinis teismas atšaukė regioninį 
vėjo energijos panaudojimo planavimą šiaurinėje Heseno dalyje. Todėl regiono valdžios 
institucija turi atlikti naują šio plano poveikio aplinkai vertinimą.

Išvada

Remdamasi turima informacija, Komisija nenustatė jokių įrodymų, kad būtų pažeidžiami ES 
gamtos apsaugos teisės aktai.“

                                               
1 Europos Komisija, 2010 m.: Rekomendacinis vėjo energijos panaudojimo plėtros 

dokumentas (angl. Guidance document on wind energy developments) ir „Natura 2000“. 
Interneto svetainė: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance
.pdf


