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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 direktyvos1 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse 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 pasikeitusių hidrologinių savybių 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.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisija išnagrinėjo skundą techniniu požiūriu ir 2011 m. dukart susisiekė su Danijos 
valdžios institucijomis ir pasikeitė informacija dėl Osterildo vėjo jėgainių bandymų centro 
projekto poveikio aplinkai. Ji taip pat išnagrinėjo šiam projektui taikytą poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrą. Visų pirma Komisija įvertino Danijos kompetentingų valdžios 
institucijų atsakymus į šiuos klausimus:

Galima rizika, susijusi su pasikeitusiomis hidrologinėmis savybėmis projekto teritorijoje, 
remiantis kaimyninėmis tinklo „Natura 2000“ teritorijomis

Šiuo klausimu nustatyta, kad iš viso numatyta dvylika poveikio švelninimo projektų siekiant 
užtikrinti, kad dėl miško proskynų kirtimo į „Natura 2000“ teritorijas nebūtų papildomai 
leidžiamas azotas. Visos šios šlapynės bus už tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Kai kurie 
grioviai bus uždaryti siekiant užtikrinti kuo natūralesnę hidrologijos formą. Įvertinusi šią 
informaciją, Komisija negalėtų daryti išvados, kad pasikeitusios hidrologinės savybės 
projekto teritorijoje galėtų daryti neigiamą poveikį pasroviui įrengtų „Natura 2000“ teritorijų 
buveinėms ir rūšims.

Galima rizika gulbių ir žąsų galimybėms susirasti pašaro projekto teritorijoje

Dukart susisiekus su Danijos kompetentingomis valdžios institucijomis ir pasikeitus 
informacija, nustatyta, kad ariamoji žemė projekto teritorijoje kartkartėmis naudojama pašaro 
ieškančių žąsų ir gulbių, tačiau ne taip dažnai ir nedideliu mastu, palyginti su kitomis regiono 
teritorijomis. Šią informaciją patvirtino 2008–2011 m. paukščių stebėjimo duomenys ir 
nacionalinio BirdLife partnerio svetainės informacija. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta pirmiau, 
Komisija negalėjo padaryti išvados, kad projekto teritorija būtų patraukli pašaro ieškančioms
gulbėms ir žąsims, o migracijos kelių klausimas bus toliau nagrinėjamas per būsimą
stebėsenos programą.

Bendro poveikio jūriniam ereliui (Haliaeetus albicilla) vertinimas

Patvirtinta, kad jūriniai ereliai pasirodo teritorijoje, nors visų pirma jie randami „Natura 2000“ 
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teritorijose, esančiose į pietus nuo jos. Įvertinta, kad projekto teritorija šiai rūšiai neturi jokios 
svarbos. Planuojamos priemonės, kurios galėtų padėti sumažinti susidūrimų sukeltų nelaimių 
riziką, pvz., požeminių elektros linijos, kertančios projekto teritoriją, kabelių tiesimas, bent 
penkių netoliese esančių vėjo turbinų išmontavimas. Be to, bus atliekama visų rūšių, išvardytų 
Paukščių direktyvos I priede, pastebėtų projekto teritorijoje, tarp kurių yra jūriniai ereliai, 
bendra stebėsena.

Galima grėsmė migruojantiems paukščiams

Atlikus ES bandomąjį tyrimą, nustatyta, kad Šiaurės Jutlandija yra palei šiaurės pietų kryptimi 
nukreiptą kelią, kuris dažniausiai naudojamas pavasarinės migracijos metu. Tačiau didžioji
migracijos dalis vyksta toliau į rytus prieš Švediją ir Norvegiją, todėl ji nėra sutelkta toje
Šiaurės Vakarų Jutlandijos dalyje, kurioje bus įkurtas bandymų centras. Be to, septynios vėjo 
jėgainės bus pastatytos lygiagrečiai pagrindinėms skrydžių kryptims. Siekiant spręsti bendro 
informacijos apie didelių jėgainių, kurios bus bandomos centre, poveikį paukščiams trūkumo 
klausimą, jau pradėta stebėsenos programa.

Beržinė sicista (Sicista betulina) projekto teritorijoje

Kalbant apie beržinę sicistą, Danijos valdžios institucijos pažymėjo, kad jos pasiskirstymas 
regione yra platus ir kad ji randama netoli, tačiau ne projekto teritorijoje. Vyraujant 
spygliuočių medžių plantacijoms ir ariamajai žemei, šios rūšies mėgstami buveinės bruožai 
yra labai retai pasitaikantys šioje teritorijoje. Be įvairių naujų kraštovaizdžio elementų, kaip 
antai tvenkinių, šlapynių, viržynų, ganyklų ir kt., kūrimo galėtų būti pagerintos beržinės 
sicistos ir kitų rūšių gyvenimo sąlygos.

Projekto teritorijos planavimas

Šiuo požiūriu Komisija taip pat per ES bandomąją sistemą teiravosi, ar atliktas koks nors 
tyrimas siekiant nustatyti, kiek suderinami įvairūs pasiūlymai ir koks kyla pavojus, kad
priemonės, skirtos vienai konkrečiai problemai spręsti, netyčia gali sukelti kitus pavojus; pvz., 
ar bet kokios naujos šlapynės ir balos gali privilioti šikšnosparnius ieškoti pašaro pavojingai 
arti jėgainių. Šiuo klausimu Danijos valdžios institucijos paaiškino, kad šiuo metu projekto 
teritorija šikšnosparniams nėra patraukli vieta. Tačiau Danijos valdžios institucijos pripažino, 
kad gali būti, jog atkūrus kraštovaizdį bus sukurta naujų ir patrauklesnių buveinių 
šikšnosparniams. Todėl šikšnosparniams bus taikoma stebėsenos programa, kurią Orhuso
universitete vykdys Nacionalinis aplinkos tyrimų institutas (NERI) (taip pat žr. punktą dėl 
Vėlesnės stebėsenos programos).

Vėlesnės stebėsenos programa

Nustatyta, kad viena iš akto dėl bandymų centro priėmimo sąlygų buvo ta, kad prieš įsteigiant 
centrą turėtų būti sudaryta stebėsenos programa, visų pirma skirta poveikiui paukščiams ir 
šikšnosparniams tirti. Be to, numatyta bendra visų rūšių, išvardytų Paukščių direktyvos 
I priede, pastebėtų projekto teritorijoje, atsižvelgiant į jų vietinį pasiskirstymą, stebėsena. 
Stebėsenos programa turėtų apimti:

• gulbių giesmininkių, trumpasnapių ir želmeninių žąsų pasirodymą, teritorinį 
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pasiskirstymą ir skrydžio aukštį bei automatinius įrašus apie lėlio pasirodymą šalia vėjo 
jėgainių, pasitelkiant infraraudonųjų spindulių kameras. Susidūrimų aukų bus ieškoma pagal 
standartizuotus metodus naudojant specialiai apmokytus šunis. Paukščių stebėsena apima 
pradinį tyrimą 2011–2012 m. ir programą po statybos 2013–2016 m.;
• pradinę šikšnosparnių, jų elgesio prie vėjo jėgainių stebėseną (įskaitant automatinę 
registraciją) ir susidūrimo aukų paiešką ant žemės; pradinis tyrimas vyks 2011 m., o tyrimai 
po statybos – 2013–2014 m.;
• kopų buveinių programą, apimančią pradinį tyrimą ir tyrimus po statybos iki 2021 m.

Kalbant apie mažiau judžias rūšis, išvardytas IV priede, (t. y. rūšis, išskyrus šikšnosparnius, 
pvz., varliagyvius ir smėlio driežus), nustatyta, kad projekto įgyvendinimo planu siekiama 
atkurti senas buveines ir sukurti naujų, palaikant vietos populiacijas kur kas labiau nei dabar. 
Todėl Danijos valdžios institucijos nepradės išsamios tolesnės IV priede išvardytų rūšių 
stebėsenos, tačiau kopų atkūrimas turi didelę reikšmę aplinkosaugos valdymui ir jo poveikis 
bus tiriamas įgyvendinant stebėsenos programą. Pagaliau Danijos valdžios institucijos 
patvirtino, kad, atsižvelgiant į stebėsenos programos rezultatus, tiek, kiek būtina, bus atliktas 
bandymų centro veiklos keitimas ir derinimas.

Direktyvos 2011/92/ES (ankstesnės Direktyvos 85/337/EEB) (toliau – PAV direktyva) 
laikymasis

Šiuo klausimu nustatyta, kad nors leidimas plėtrai projektui suteiktas 2010 m. birželio 15 d. 
Parlamentui priėmus aktą Nr. 647 dėl vėjo jėgainių bandymų centro Osterilde, prieš tai 
Aplinkos ministerija dalyvaujant visuomenei atliko poveikio aplinkai vertinimą. 2010 m. 
sausio 7 d. PAV ataskaita pateikta viešosioms konsultacijoms, kurių galutinis terminas buvo 
2010 m. kovo 5 d. Viešosios konsultacijos paskatino papildomus vertinimus ir projekto 
pakeitimus. Ši medžiaga paskelbta „Naturstyrelsen“ svetainėje.

2010 m. balandžio 9 d. įstatymas pateiktas Parlamentui. Nuo to laiko plačioji visuomenė ir 
visos suinteresuotosios šalys turėjo galimybę konsultuotis dėl visų atitinkamų dokumentų 
Parlamento svetainėje ir atvykti į Parlamento Aplinkos ir planavimo komitetą. Be to, 
„Naturstyrelsen“ savo svetainėje pateikė dokumentus, išsiųstus susitarimo šalims derybų 
metu. Balandžio 20 d. Kristiansborgo rūmuose vyko Parlamento nariams ir spaudai skirtas 
ekspertų posėdis. Tuomet įstatymą išsamiai aptarė Parlamento Aplinkos ir planavimo 
komitetas, jis iškėlė nemažai klausimų ir pateikė ekspertų memorandumus dėl projekto 
poveikio aplinkai. 2010 m. birželio 4 d. patvirtintas įstatymas dėl vėjo jėgainių bandymų 
centro Osterilde.

 2010 m. lapkričio mėn. paskelbta, kad planuojamas projektas pagal 2010 m. birželio mėn. 
galiojusius statybos teisės aktus nevisiškai atitinka taisykles dėl triukšmo. Todėl aplinkos 
ministras sustabdė projektą ir ėmėsi veiksmų parengti papildomą PAV ataskaitą ir projektą, iš 
dalies pakeičiantį aktą, reikalingą pirminėje 2009 m. PAV ataskaitoje nurodytam projektui 
pakeisti, kad jis atitiktų vėjo jėgainėms taikomas nacionalines taisykles dėl triukšmo. 
Papildoma PAV ataskaita ir įstatymo pakeitimas pateikti viešosioms konsultacijoms nuo 
2010 gruodžio 8 d. iki to 2011 m. sausio 6 d. 2011 m. vasario 24 d. Parlamentas priėmė 
nuostatas iš dalies keičiantį aktą. Jis įsigaliojo 2011 m. kovo 3 d., nuo tada projektas galėjo 
būti įgyvendintas.
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Komisija taip pat pasiteiravo Danijos valdžios institucijų, kaip jos laikosi PAV direktyvos 
1 straipsnio 4 dalyje nurodytos lengvatos. Danijos valdžios institucijos atsakė, kad, remiantis 
Direktyvos 1 dalies 4 straipsniu, projekto detalės nurodytos tiek pirminiame 2010 m. akte, 
tiek 2011 m. nuostatas iš dalies keičiančiame akte. Projekto priėmimo tikslais ministras ir 
Parlamentas turėjo prieigą prie visos PAV direktyvoje nurodytos informacijos, kuri turi būti 
pateikta kompetentingoms valdžios institucijoms per bendrą panašaus verslininko pateikto 
projekto priėmimo procedūrą. Be to, Danijos valdžios institucijų nuomone, konsultavimosi 
procedūra ir Danijos teisės aktų leidybos procesas užtikrina, kad visa išsami informacija dėl 
projekto ir jo poveikio aplinkai būtų pateikta visuomenei, siekiant viešųjų diskusijų prieš 
priimant teisės aktus. 

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija negali nustatyti Paukščių direktyvos 
(2009/147/EB), Buveinių direktyvos (92/43/EEB) ar PAV direktyvos (2011/92/ES) 
pažeidimo.“


