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Tema: Peticija Nr. 0935/2011 dėl planuojamos vėjo jėgainės statybos Vokietijos 
Burghauno savivaldybėje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Karl-Georg 
Hildebrand, su devyniais parašais 

1. Peticijų santrauka

Anot peticijos pateikėjo, vėjo jėgainės kelia problemų žmonėms ir aplinkai. Nepaisant to, jis 
iš esmės neprieštarauja vėjo energijos naudojimui su sąlyga, kad vėjo jėgainės būtų statomos 
tinkamoje vietoje. Tačiau, jo nuomone, statyti vėjo jėgainę Burghauno savivaldybėje 
nederėtų, nes statyba numatyta iki šiol žmonių beveik nepaveiktoje gamtos teritorijoje, kurioje 
peri ir maitinasi saugomi plėšrieji paukščiai – rudieji pesliai (lot. Milvus milvus). Anot 
peticijos pateikėjo, vietos valdžios institucijos siekia įgyvendinti vėjo jėgainės statybos planus 
nepaisydamos nei jo pirmiau paminėtų kliūčių, nei ataskaitos apie padėtį Burghauno 
savivaldybėje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisijos kompetencijai nepriklauso išduoti leidimus vykdyti projektus ar stabdyti projektų 
įgyvendinimą. Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės, leisdamos vykdyti projektus, 
tinkamai taikytų ES teisę. Gamtos apsauga ES lygmeniu reglamentuojama Direktyva 
2009/147/EB1 (Paukščių direktyva) ir Direktyva 92/43/EEB1 (Buveinių direktyva).
                                               
1 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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Visos paukščių rūšys, natūraliai aptinkamos ES valstybėse narėse, yra saugomos pagal 
Paukščių direktyvą2. Ji taikoma kartu su Buveinių direktyva – abiejuose dokumentuose 
nustatyta sistema, kuri padeda užtikrinti, kad bet kuris projektas būtų vertinamas atsižvelgiant 
į jo poveikį paukščių rūšims. Be to, Komisija tvirtai įsitikinusi, kad vėjo jėgainių statyba ir 
laukinių paukščių apsauga gali būti vykdomos kartu.

Laukinius paukščius gali labai paveikti vėjo energijos naudojimo plėtra. Todėl Komisija 
skatina gerąją patirtį numatant tokių įrenginių vietą, juos planuojant, projektuojant, statant ir 
eksploatuojant, kad būtų sumažintas šių įrenginių daromas poveikis biologinei įvairovei3. Tai, 
kad vėjo energijos panaudojimo projektas gali daryti poveikį kai kurioms vietos paukščių 
rūšims, nėra pagrindas teigti, kad šis projektas neigiamai veikia šio regiono saugomų rūšių 
apsaugą.

Teritoriją „Hühnerberg“, dėl kurios keliamas klausimas, supta greitkelis A7 ir federaliniai 
keliai (L3169 ir B 27). Šiuo metu ji naudojama žemės ūkio tikslais. Šalia jos nėra tinklo 
Natura 2000 teritorijos. Regioniniame plane ši teritorija įvardijama kaip prioritetinė teritorija 
vėjo energijos įrenginiams statyti. Tačiau šiuo metu nėra parengtas nei vėjo jėgainės 
projektas, nei išsamesni reikalavimai, susiję su šių galimų vėjo jėgainių skaičiumi ar plotu. Iš 
esmės regioniniame teritorijų plane buvo nustatytos tik tinkamos teritorijos. Strateginis 
planavimas ne tik padeda nustatyti tinkamiausias vietoves vėjo energijos gamybai, bet ir 
padeda išvengti šios veiklos poveikio natūraliai aplinkai. Siekiant pradėti rengti vėjo jėgainės 
projektą ir vėliau jį planuoti, reikia gauti leidimą. Nustačius poveikį vietos aplinkai, kaip antai 
didelį neigiamą poveikį rudiesiems pesliams, gali reikėti iš naujo nustatyti vėjo jėgainių parko 
plotą ir (arba) poveikio mažinimo priemones. 

Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija ir viešai prieinamais nacionalinės valdžios 
institucijų dokumentais, Komisija negali nustatyti, ar buvo pažeisti ES gamtos srities teisės 
aktai.“
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