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Tema: Peticija Nr. 1077/2011 dėl planų statyti vėjo jėgainę juodųjų peslių ir rudųjų 
peslių perėjimo ir maitinimosi teritorijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietė Sigrid 
Kremser Bürgerinitiative Starkenberg vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl planų statyti vėjo jėgainę Starkenbergo savivaldybėje, 
Tiuringijoje, Vokietijoje. Jėgainę planuojama statyti juodųjų peslių (Milvus migrans) ir rudųjų 
peslių (Milvus milvus) perėjimo ir maitinimosi teritorijoje. Šioje teritorijoje taip pat gyvena ir 
kiti gyvūnai, įskaitant saugomų rūšių šikšnosparnius. Be to, peticijos pateikėja teigia, kad 
jėgainę ketinama statyti netoli gyvenamųjų namų, o tai kelia pavojų ir gyventojų sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

Peticijos pateikėja prieštarauja, kad Starkenbergo savivaldybėje (Tiuringijoje, Vokietijoje) 
būtų vykdomas dviejų vėjo jėgainių statybos projektas. Pasak peticijos pateikėjos, siūloma 
teritorija yra rudųjų peslių (Milvus milvus), juodųjų peslių (Milvus migrans), sketsakalių 
(Falco subbuteo), bitininkų (Merops apiaster), upinių kirlikų (Charadrius dubius), paprastųjų 
medšarkių (Lanius collurio) maitinimosi ir perėjimo ir šikšnosparnių dauginimosi ir 
maitinimosi vieta. Peticijos pateikėja teigia, kad planuojant vėjo jėgainių statybą pažeidžiami 
ES gamtos teisės aktai.

Komisijos kompetencijai nepriklauso išduoti leidimus vykdyti projektus ar stabdyti projektų 
įgyvendinimą. Komisija turi užtikrinti, kad valstybės narės, leisdamos vykdyti projektus, 
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tinkamai taikytų ES teisę. Gamtos apsauga ES lygmeniu reglamentuojama Direktyvoje 
2009/147/EB1 (Paukščių direktyva) ir Direktyvoje 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva).

Laukinių paukščių rūšys, kurios natūraliai paplitusios ES valstybių narių europinėje 
teritorijoje, yra saugomos pagal Paukščių direktyvą. Ji taikoma kartu su Buveinių direktyva –
abiejuose dokumentuose nustatytas mechanizmas, kuris 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, taip pat kitus taksonus ir buveinių tipus gali ypač paveikti vėjo energijos 
plėtra. Todėl Komisija skatina keistis gerąja patirtimi numatant tokių įrenginių vietą, juos 
planuojant, projektuojant, statant ir eksploatuojant, kad būtų sumažintas šių įrenginių daromas 
poveikis biologinei įvairovei. Taigi Komisija parengė gairių dokumentą dėl vėjo energijos 
plėtros3. Peticijoje nurodyta vieta yra Starkenbergo statybinių medžiagų gamyklos vietoje. 
Investuotojas planuoja pastatyti dvi vėjo jėgaines. Šalia nėra tinklo Natura 2000 teritorijos. 
Pagal Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos 4 straipsnio 2 dalį ir II priedą4 valstybės narės 
turi nuspręsti, ar vėjo energijos projektams turi būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. 
Taigi, pasak kompetentingų Vokietijos valdžios institucijų, šis projektas buvo per mažas, kad 
būtų atliekamas toks vertinimas5. 
Komisijos nuomone, Rytų Tiuringijos vėjo energijos prioritetinės teritorijos planas buvo 
rengiamas konsultuojantis su aplinkosaugos NVO. Šiame plane nustatyta 14 vėjo energijos 
prioritetinių teritorijų, kurios tinkamos vėjo jėgainėms ir sudaro 0,18 % Rytų Tiuringijos 
teritorijos. Rytų Tiuringijos regioninio plano strateginis poveikio aplinkai vertinimas buvo 
baigtas 2006 m. birželio 30 d.

Regioniniame plane ši teritorija įvardijama kaip prioritetinė teritorija vėjo energijos 
įrenginiams statyti. Toks strateginis planavimas ne tik padeda nustatyti tinkamiausias vietoves 
vėjo energijos gamybai, bet ir padeda išvengti poveikio gamtinei aplinkai. Siekiant pateikti 
prašymą rengti konkretų vėjo jėgainės projektą ir vėliau jį planuoti, reikia gauti leidimą. Todėl 
individualaus projekto planavimas yra mažesnio masto nei strateginis planavimas. Nustačius 
poveikį vietos aplinkai, pvz., didelį neigiamą poveikį kai kurių rūšių paukščiams, gali reikėti 
iš naujo nustatyti vėjo jėgainės plotą arba imtis reikiamų poveikio mažinimo priemonių. 
Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjos pateikta informacija ir viešai prieinamais nacionalinės 
valdžios institucijų dokumentais, Komisija negali padaryti išvados, kad buvo pažeisti ES 
gamtos teisės aktai.
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