
CM\931859LT.doc PE441.094v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.3.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1160/2009 dėl dviejų vėjo jėgainių parkų statybos Čekijos pasienio 
regione Ūstyje prie Labės ir susijusio neigiamo poveikio šalia esančių Vokietijos 
gamtos teritorijų aplinkai, kurią pateikė Vokietijos pilietis Werner Sandig

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, savivaldybės Rechenberg-Bienenmühle meras, prieštarauja planuojamai 
dviejų vėjo jėgainių parkų statybai Čekijos pasienio regione Ūstyje prie Labės. Kalbama apie 
150 metrų aukščio 45 vėjo jėgaines labai arti (35–70 metrai) Vokietijos teritorijos ir šalia 
esančio gamtos parko Erzgebirge/Vogtland, buveinės teritorijos Oberes Freiberger Muldental
ir Waldgebiete bei Holzhau, pripažintos specialia apsaugos teritorija pagal Tarybos 
direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos. Projektas taip pat darys vaizdo ir 
triukšmo požiūriu neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, taigi ir turizmui, kuris yra svarbus vietos 
gyventojų pajamų šaltinis. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą įsikišti ir 
kreiptis į kompetentingas Čekijos valdžios institucijas siekiant užtikrinti, kad projektas būtų 
sustabdytas ir laikomasi atitinkamų ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl numatytos dviejų vėjo jėgainių parkų su 45 vėjo turbinomis 
statybos Čekijos ir Vokietijos pasienyje, ypač vieno iš jų – Rūdinių kalnų teritorijoje esančio 
parko Pastviny u Moldavy, kur Čekija ribojasi su Vokietijos specialia apsaugos teritorija 
Waldgebiete bei Holzhau. Peticijos pateikėjas apžvelgia saugomus paukščius, šikšnosparnius ir 
kitas svarbias gyvūnų rūšis, aptinkamas teritorijoje Naturpark Erzgebierge Vokietijos pusėje. Jis 
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taip pat pabrėžia galimą neigiamą poveikį šiai patraukliai vietovei ir susijusiai turizmo pramonei. 
Vėjo jėgainių parkų projekte Pastviny u Moldavy numatyta pastatyti 20 vėjo turbinų, kurių 
kiekviena būtų 3 MW (iš viso 60 MW). Statybos darbai apims 2 000 m esamo vietos kelio 
rekonstrukciją, kito 6 900 m ilgio ir 4,5 m pločio vietos kelio bei 10 000 m ilgio kabelių tiesimą. 
Šios kategorijos projektui – minimam Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyvos 1985/337/EEB1 2 priede – taikoma taikymo srities nustatymo procedūra ir 
nusprendžiama, ar bus sistemingai vertinamas projekto poveikis aplinkai.

Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą dėl galimo neigiamo projekto poveikio vaizdo 
atžvilgiu, nes dėl to turizmo pramonė, nuo kurios teritorija priklauso, gali patirti daug žalos. 
Peticijos pateikėjas prašo Parlamento stengtis, kad vertinimas būtų atliktas laikantis aplinkos 
srities teisės aktų.

Peticijos pateikėjas aiškina, kad projektų vieta yra teritorija, kurioje iš pradžių keturiuose 
kaimuose gyveno Vokietijos gyventojai, iškeldinti 1945 m. Vėliau teritorija buvo paversta 
ariamąja žeme. Pastačius vėjo jėgainių parkus, saugoma teritorija taptų nevertinga. Peticijos 
pateikėjas negali suprasti, kodėl vėjo jėgainių parkai turėtų būti šioje konkrečioje teritorijoje, kai 
Čekijoje yra pakankamai kitų tinkamų vietų. 2009 m. liepos 30 d. įkurtas pasipriešinimo 
judėjimas Gegenwind 1 840 susijusių gyventojų interesams atstovauti, jau surinkta 3 500 parašų 
ir nusiųstas skundas Čekijos Aplinkos ministerijai Prahoje. Taip pat surengta žiniasklaidos 
kampanija gyventojų pozicijai pareikšti. Ketinama pasiekti, kad būtų aiškiai atsisakyta vėjo 
jėgainių parko.

Kalbant apie vėjo jėgainių parką Pastviny u Moldavy paaiškėjo, kad 2009 m. gruodžio 22 d. 
Ūsčio prie Labės regiono administracijai paskelbus apie projektą, pradėtas PAV procesas. 
Remiantis Vokietijos prašymu, įtrauktas poveikio tarpvalstybiniu mastu vertinimas. Štai kodėl 
2009 m. sausio mėn. dokumentų rinkinys iš regiono administracijos tiesiogiai perduotas 
Čekijos Aplinkos ministerijai. Taip pat pripažinta, kad projektas gali turėti neigiamą poveikį 
„Natura 2000“ teritorijoms, ir pateiktas prašymas dėl atitinkamo vertinimo. Vis dėlto reikėtų, 
kad atliekant PAV būtų atsižvelgta į bendrą atnaujinančiosios energijos, kuri pakeičia 
iškastinę energiją, pagrindinę oro taršos ir klimato kaitos priežastį, naudą.

Informacija apie vertinimo eigą pateikiama šiame tinklalapyje:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Pagal Europos Sąjungos teisės aktų bendrąjį principą valstybės narės atsakingos už Bendrijos 
teisės įgyvendinimą, šiuo atveju – už PAV direktyvos 1985/337/EEB, Konvencijos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ir Buveinių direktyvos 92/43/EEB2, 
ypač už jos 6 straipsnio 3 dalyje nurodyto atitinkamo vertinimo įgyvendinimą. Komisija turi 
galimybę tirti ir pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą tik tais atvejais, kai pažeidžiami 
Europos Sąjungos teisės aktai.

Poveikio aplinkai vertinimo procese atsižvelgta į Vokietijos valdžios institucijų prašymą 
apsvarstyti galimą projekto įtaką tarpvalstybiniu mastu. Jame taip pat atsižvelgta į galimą 
svarbų poveikį „Natura 2000“ teritorijoms. Taigi vykdomos atitinkamos teisinės procedūros ir 
dar nėra rezultatų. Jeigu peticijos pateikėjas norėtų gauti išsamesnės informacijos apie 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
2 OL L 206, 1992 7 22.
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procedūras, jį reikėtų paraginti bendrauti su Čekijos institucija, atsakinga už vertinimą: 
Jaroslava Honová, Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė, Čekijos Aplinkos 
ministerija, 100 10 Praha 10, Čekija.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Nuo 2009 m., kai buvo gauta peticija, Komisija labai atidžiai stebi, kaip plėtojamas šis 
projektas. Projektas vis dar Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) etape. Laikantis Čekijos teisės 
aktų, šis vertinimas taip pat apima „tinkamą vertinimą“, kaip reikalaujama pagal Buveinių 
direktyvą. Už PAV atsakinga institucija – Čekijos Aplinkos ministerija. Su visais veiksmais, 
kurių buvo imtasi, ir atitinkamais dokumentais galite susipažinti internetu Čekijos PAV 
informacinėje sistemoje1.

Vokietijos valdžios institucijoms apie projektą pranešta 2010 m. liepos mėn. Projektas 
teisiškai klasifikuojamas kaip PAV direktyvos 85/337/EEB 2 priede minimas projektas. Todėl 
jam buvo taikoma patikros procedūra, atlikta 2010 m., kuria apibrėžta PAV taikymo sritis, 
įskaitant tinkamą jo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms vertinimą. PAV dokumentai, kuriuos 
sudaro PAV tyrimas ir tinkamo vertinimo tyrimas, paskelbti ir pateikti visuomenei komentuoti 
2012 m. PAV ekspertų apžvalga paskelbta 2012 m. gruodžio 19 d., o visuomenė dar kartą 
paraginta teikti pastabas iki 2013 m. vasario 4 d. 2012 m. gruodžio mėn. Čekijos Aplinkos 
ministerija nusiuntė vertimus į vokiečių kalbą šioms Vokietijos valdžios institucijoms:

– Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresdenas;
– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlynas;
– Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Freibergas;
– Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna.

Atliekant tinkamą vertinimą apsvarstyta 14 „Natura 2000“ teritorijų Čekijoje ir Vokietijoje. 
Atlikus vertinimą prieita prie išvados, kad atsižvelgiant į įvairias prevencines ir poveikį 
švelninančias priemones, šių „Natura 2000“ teritorijų vientisumo projektas nepaveiks.

2013 m. vasario 6 d. Dubio kultūros centre (Čekija) surengtos viešos konsultacijos apie 
projektą. Susitikime dalyvavo apie 70 žmonių, 15 jų iš Vokietijos. Dalyviai iš Vokietijos 
nepritarė projektui, iš esmės dėl su projektu susijusios akustinės taršos ir jo neigiamo poveikio 
vietos turizmui.

Kitas Čekijos Aplinkos ministerijos žingsnis turėtų būti nuomonės apie PAV pateikimas 
2013 m. kovo mėn.; šioje nuomonėje turėtų būti atsižvelgta į pateiktus dokumentus ir 
pastabas. Remiantis atliktais vertinimais projekto tvirtinimo procesas būtų toliau tęsiamas 
siekiant galimo sutikimo plėtoti projektą.

Atsakydama į Europos Parlamento nario P. Jahro papildomus klausimus, iškeltus 2013 m. 
kovo 20 d. ir vasario 20 d. Peticijų komiteto posėdžiuose, Komisija pateikė šias pastabas:

– taikomais teisės aktais nenumatomas Komisijos kaip tarpininkės vaidmuo;
– Komisija nenagrinėja atliekamo PAV dokumentų, nebent tai būtų tiriamas galimas ES teisės 
aktų pažeidimas arba jei ji pareiškia savo nuomonę, atsižvelgdama į Buveinių direktyvos 

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306
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6 straipsnio 4 dalį. Komisija negavo jokio skundo dėl šio projekto;
– jei projektas nepatvirtintas, negali būti nei Buveinių direktyvos, nei PAV direktyvos 
pažeidimo;
– jei patvirtinus projektą veiklos grupė arba nacionalinės valdžios institucijos nustatytų 
konkretų ES teisės pažeidimą, jos gali pateikti skundą Komisijai.

Remdamasi visa turima informacija, Komisija negali nustatyti jokio ES teisės aktų 
pažeidimo.“


