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Kontekstas

Europos Sąjunga siekia iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą – šis tikslas 
įtrauktas į Europos žaliąjį kursą ir atitinka ES įsipareigojimą imtis pasaulinių klimato 
politikos veiksmų pagal Paryžiaus susitarimą. Siekiant šio tikslo pagrindinis vaidmuo turėtų 
tekti jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių energijai.

Europos Komisijos skaičiavimais, 2050 m. elektros energija sudarys ne mažiau kaip 50 proc. 
viso energijos rūšių derinio dalies, o 30 proc. būsimos elektros energijos paklausos bus 
tenkinama tiekiama jūros vėjo energija.

Europos Komisijos vertinimu, šiam tikslui pasiekti ne vėliau kaip 2050 m. reikės 240–
450 GW jūros vėjo energijos. Ji yra įsipareigojusi skatinti jūros vėjo energijos plėtrą ir ištirti 
jos potencialą Europos jūrose ir pakrantėse, neviršijant gamtos išteklių ekologinių ribų ir 
paisant kitų jūros naudotojų, pavyzdžiui, žuvininkystės sektoriaus, interesų.

Jūros vėjo energija. Dabartinė padėtis

Šiuo metu veikia 110 jūrinių vėjo elektrinių, kurios apima daugiau kaip 5 000 vėjo jėgainių 
ES ir JK vandenyse. Jų elektros energijos gamyba – 22 GW, o bendras plotas – apie 5 
000 km2.

Šiaurės jūrai tenka 70 proc. viso Europos jūros vėjo energijos gamybos pajėgumo: didžiausia 
jo dalis tenka Jungtinei Karalystei (44 proc.), po jos rikiuojasi Vokietija (34 proc.), Danija 
(7 proc.), Belgija (6,4 proc.) ir Nyderlandai (6 proc.).

Per pastaruosius dešimt metų jūrinių vėjo elektrinių pajėgumas beveik padvigubėjo dėl 
padidėjusios turbinų galios ir didesnio jūrinių vėjo elektrinių dydžio, kuris siekia iki 150 vėjo 
jėgainių. 

Vidutinis stacionariųjų jūrinių vėjo elektrinių aukštis nuo dugno iki vandens paviršiaus yra 
apie 27 m, o vidutinis atstumas iki kranto – 33 km.

Plūdriųjų jūrinių parodomųjų projektų vėjo elektrinių vidutinis aukštis vandenyje yra 77 m 
(daugiau kaip du kartus didesnis už stacionariųjų jūrinių vėjo elektrinių).

Kadangi jūrinių vėjo jėgainių gyvavimo ciklas vidutiniškai yra 25–30 metų, šiuo metu 
pasibaigusi tik labai nedaugelio jėgainių eksploatacija.

Kitų jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių energija

Be jūrinių vėjo jėgainių, esama ir kitų jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių 
(MRED), vadinamų „vandeniniais“.

Du pagrindiniai jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių tipai yra potvynių ir 
bangų energijos įrenginiai.

Potvynių ir atoslūgių energijos įrenginiuose naudojama gravitacinė mėnulio ir saulės 
trauka, išnaudojant natūralų pakrantės vandenų atoslūgio ir potvynio srautą ir jo kinetinę 
energiją paverčiant daugiausia elektros energija.
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Bangų energijos įrenginiai kaupia bangų ir vėjo energiją ir ją paverčia elektros energija 
(bangų energijos konverteriai, WEC). Tokie įrenginiai gali būti tiek jūrinė, tiek pakrantės 
infrastruktūra. Visų Europos Sąjungoje veikiančių WEC įrenginių galia yra 0,03 MW 
(eksploatuojami įrenginiai), 0,355 MW (statomi įrenginiai), 6,05 MW (licencijuojami 
įrenginiai) ir 10,6 MW (planuojami įrenginiai).

Šiuo metu nėra didelio masto bangų ar potvynių technologijos masyvų.

Kitų jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių ir jūrinių vėjo jėgainių santykis yra mažesnis 
nei 1 proc. (eksploatuojamų ir planuojamų). Todėl šiame darbo dokumente daugiausia 
dėmesio skiriama jūrinių vėjo jėgainių poveikiui žuvims ir žuvininkystei.

450 GW 2050 m. vizija

Dėl gerų vėjo išteklių, artumo paklausos vietai ir tiekimo grandinės veiksmingumo 450 GW 
2050 m. vizija pasidalija į 380 GW (85 proc.) šiaurės vandenyse (Šiaurės jūroje, Baltijos 
jūroje, Atlanto vandenyne) ir 70 GW (15 proc.) Pietų Europos vandenyse (Atlanto vandenyne, 
Viduržemio jūroje). 

Norint įgyvendinti 450 GW siekį, statomų įrengimų galia turi būti padidinta maždaug 3 GW 
per metus, palyginti su šios dienos duomenimis, maždaug 7 GW per metus 2025–2030 m. ir 
20 GW (tokia yra visa jūrinių elektrinių galia šiuo metu) kasmet po 2030 m.

Numatoma, kad 450 GW įrenginių plotas bus 76 000 km2 (2,8 proc. šiaurinių jūrų). 
Papildomas ploto poreikis 2025–2030 m. būtų 1 500 km2 per metus ir 4 500 km2 per metus iki 
2035 m. (plotas padidėtų nuo dvigubo Liuksemburgo ploto iki beveik Čekijos teritorijos 
= penkiolika kartų).

Esant dabartinėms išskirtinėms zonoms, beveik 75 proc. būsimų jūrinių vėjo pajėgumų negali 
būti pastatyta šiaurinėse jūrose labai mažomis vadinamosiomis bendromis išlygintomis 
energijos gamybos sąnaudomis. Bendros išlygintos energijos gamybos sąnaudos parodo 
vidutines grynąsias dabartines elektros energijos gamybos sąnaudas per visą jūrinės vėjo 
jėgainės eksploatavimo laikotarpį ir yra apskaičiuojamos pagal vėjo greitį, atstumą iki kranto 
ir vandens gylį (labai mažos bendros išlygintos elektros energijos gamybos sąnaudos nesiekia 
50 EUR už MWh).

Todėl vėjo energijos sektoriuje ekonomiškiausias sąnaudų ir ploto požiūriu būdas įgyvendinti 
450 GW tikslą būtų daugialypis tos pačios jūrų teritorijos naudojimas skirtinguose 
sektoriuose.

Jūrų teritorinio planavimo vaidmuo

Jūrų teritorinio planavimo teisinis pagrindas yra Direktyva (2014/89/ES), kuria nustatomi jūrų 
teritorijų planavimo principai. Jūrų teritorinis planavimas priklauso valstybių narių 
kompetencijai.

Pagal šią direktyvą valstybės narės turi atsižvelgti į atitinkamą esamą ir būsimą veiklą ir 
naudojimą, apsvarstydamos ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus, kad skatintų 
darnų vystymąsi ir skatintų atitinkamų veiklų sambūvį.
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Valstybės narės turi siekti prisidėti prie darnios plėtros jūrinės energetikos sektoriuose, jūrų 
transporto ir žvejybos bei akvakultūros sektoriuose.

Jos turi atsižvelgti į atitinkamą veiklos ir naudojimo būdų, pavyzdžiui, akvakultūros rajonų, 
žvejybos rajonų, įrenginių ir infrastruktūros, skirtos energijos gamybai iš atsinaujinančių 
išteklių, taip pat povandeninių kabelių, sąveiką.

Valstybės narės turi kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo mėn. nustatyti jūrų 
teritorinio planavimo nuostatas.

Šiuo metu žvejybos veikla (aktyvi arba pasyvi) jūrinių vėjo elektrinių teritorijose 
daugumoje šalių yra ribota arba neleidžiama.

Vokietijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose žvejyba neleidžiama 500 m buferinėje zonoje aplink 
jūrines vėjo elektrines ir su jomis susijusius kabelius. Danijoje žvejyba neleidžiama visoje 
jūrinių vėjo elektrinių zonoje ir 200 m buferinėje zonoje palei kabelį.

Jungtinėje Karalystėje žvejyba draudžiama tik statybos etapu, tačiau net ir eksploatacijos 
etapu, kai žvejyba leidžiama, žvejai yra linkę vengti žvejybos jūrinių vėjo elektrinių 
zonoje dėl atsitiktinės žalos, laivo atsitrenkimo, žvejybos įrankių užsikabinimo ir praradimo 
rizikos.

Ką reikia padaryti siekiant pagerinti žuvininkystės ir jūrinių vėjo elektrinių sambūvį? 
Kokias kliūtis reikia pašalinti?

Ekologinis poveikis, poveikis aplinkai ir poveikis jūrų gyvūnijai ir augalijai

Jūrinių vėjo elektrinių arba kitų jūrinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių 
pamatinės konstrukcijos gali turėti dirbtinių rifų poveikį. Paprastai kietas darinys pritraukia 
žuvis. Ant kieto darinio prilipę mikroorganizmai pritraukia bestuburius, o šie pritraukia žuvų 
jauniklius. Rūšys, kurios ypač mėgsta dirbtinius rifus, yra, pvz., atlantinių menkių ir 
menkučių jaunikliai. Programos „Horizontas 2020“ projekto „MUSES“ ataskaitoje teigiama, 
kad statant jūrines vėjo elektrines atidžiai parinktose vietose galima prisidėti prie žvejybos 
valdymo iniciatyvų.

Teigiamas padarinys galėtų būti saugoma jūrinių rūšių buveinė. Dėl teritorinių apribojimų 
biomasė gali padidėti artimiausioje įrenginių aplinkoje ir tai gali turėti teigiamą poveikį 
žvejybai alternatyviais statomaisiais ar pasyviosios žvejybos įrankiais.

Neigiamas poveikis gali būti daromas per visą jūrinės vėjo jėgainės gyvavimo ciklą, kai ji 
bus statoma, eksploatuojama ir uždaroma. Jūrinių vėjo elektrinių sukeliamas jūros ir oro 
srovių pokytis gali prisidėti prie vandens storymės sluoksnių susimaišymo, o tai gali turėti 
įtakos maistinių medžiagų apytakos ciklui. Infragarsinis triukšmas gali atbaidyti žuvis 
nuo jūrinių vėjo elektrinių. Elektromagnetiniai laukai ir povandeninis triukšmas gali turėti 
neigiamą poveikį jūrų gyvūnijai ir augalijai.

Elektromagnetinių laukų poveikis gali pakeisti elektrai jautrių rūšių ir magnetiniams 
laukams jautrių rūšių elgseną. Dėl to jūros dugne gali atsirasti dirbtinių barjerų. Esama vis 
dar daug žinių spragų. Jūros dugno kabelių elektromagnetiniai laukai daro didesnį poveikį 
dugninėms ir demersinėms rūšims nei pelaginėms, tačiau kai kurie jūrinių vėjo jėgainių 
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kabeliai yra viduriniame vandens storymės sluoksnyje ir taip pat gali sąveikauti su 
pelaginėmis rūšimis. Užkasus kabelį galimas elektromagnetinių laukų poveikis nesumažėja, 
nes magnetinis laukas paprastai pereina per jūros dugną.

Įrodyta, kad povandeninis garsas turi poveikį daugiausia žuvims ir jūrų žinduoliams ir 
daugiausia statybos etapu. Polių gręžimo triukšmas (130–140 dB) ir uolienų išvertimas gali 
sukelti laikinų arba nuolatinių klausos sutrikimų plačiu spinduliu ir dėl to gali būti prarasta 
orientacija, ir žuvys nebegali susirasti maisto, pasiekti veisimosi ir neršto vietų ir susirasti 
veisimosi partnerių. Triukšmo ir skirtingų dažnių, įskaitant infragarsą, poveikis 
eksploatavimo etapu gali priklausyti nuo žuvų rūšių ir amžiaus. Vis dar nežinomas garso 
poveikis daugeliui rūšių ir jų reagavimas, todėl reikėtų atsižvelgti į atsargumo principą ir 
apsvarstyti triukšmo mažinimo priemones, pvz., burbulų užsklandas, taip pat galimybes 
naudoti mažai triukšmo keliančias statybos technologijas, pvz., vibracinio tankinimo polių 
technologiją.

Šiuo metu turime labai mažai informacijos apie poveikį ekosistemoms išmontuojant 
jūrines vėjo jėgaines ir nutraukiant jų eksploatavimą. Ką žinome apie galimybę perdirbti 
jų komponentus, pavyzdžiui, sparnus, pagamintus iš sudėtingų iš daug įvairių medžiagų 
sudarytų sudėtinių konstrukcijų?

Kas atsitinka pamatams, jei jūrinė vėjo jėgainė nepaleidžiama iš naujo? Jei jau esama 
dirbtinio rifo efekto, ar pamatai bus griaunami naikinant ekosistemą ir biologinę įvairovę 
ar liks jūros dugne visą laiką ir galbūt kels nuolatinį pavojų žvejybai?

Nors dabartinės žinios apie jūrinių atsinaujinančiųjų energijos išteklių poveikį žuvininkystei 
daugiausia susijusios su ekologiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai, vis dar esama didelių 
mokslinių tyrimų spragų.

Ekonominis ir socialinis bei kultūrinis poveikis ir poveikis žuvininkystei

Apie 80 proc. visų ES žvejybos įmonių yra mažos apimties žvejybos įmonės, daugiausia iš 
kartos į kartą perduodamos šeimos įmonės. Jos yra seniausios jūrų naudotojos. Šimtmečius 
jos tiekia sveiką ir darnų maistą, turintį mažą anglies dioksido pėdsaką. Poveikis 
žuvininkystei reiškia poveikį jų verslui, šeimoms ir pakrančių bendruomenėms.

Žuvininkystė daro palyginti nedidelį poveikį BVP, tačiau ji itin svarbi žvejų 
bendruomenėms – kiekvienas jūroje dirbantis žvejys sukuria apie penkias darbo vietas 
sausumoje: logistikos, perdirbimo, prekybos žuvimi, paslaugų ir priežiūros srityse.

Jūrinių vėjo elektrinių poveikis gali būti netiesioginis – pasikeistų versliniais tikslais 
žvejojamų ir kitų jūrų gyvūnų rūšių teritorinis paplitimas ir gausa. Tiesioginis poveikis 
būtų draudimas žvejoti jūrinių vėjo elektrinių zonoje dėl saugumo priežasčių arba 
poveikis žvejybos veiklai: žvejybos metodų keitimas (iš aktyvios į pasyvią), žvejybos 
intensyvumo mažinimas arba žvejybos veiklos perkėlimas į kitas vietas.

Mažos apimties žvejybai ypač didelį poveikį padarytų veiklos perkėlimas, nes ji nėra pajėgi 
persikelti į kitas žvejybos vietas ar pakeisti žvejybos metodo. Dauguma dinamiškos žvejybos 
operacijų vykdomos netoli kranto. Žvejai gaudo žuvis atsižvelgdami į sezoną, potvynius, 
vėją ir temperatūrą. Jūroje nėra pastovių žvejybos vietų, išskyrus pasyviąją žvejybą ir 
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akvakultūrą. Žvejybai reikia ploto.

Anksčiau žuvininkystei jau teko susidurti su keliais teritoriniais veiksniais, tokiais kaip 
laivybos keliai, karinės zonos, naftos ir dujų sektoriaus plėtra, saugomos jūrų teritorijos ir 
pastaruoju metu vis augantis jūrinių vėjo jėgainių skaičius.

Dabartinės taisyklės jau taikomos žuvininkystei, pavyzdžiui, bendra žuvininkystės politika 
(BŽP), Jūrų strategijos pagrindų direktyva, „Natura 2000“ priemonės ir Tarptautinės jūrų 
organizacijos (IMO) taisyklės. Pagal naujus vėjo energijos plėtros planus galima uždrausti 
žvejybą rajonuose, priklausančiuose nacionalinei jurisdikcijai.

Vėjo elektrinių zonose žvejojančių žvejybos laivų apdraudimas yra labai problemiškas. 
Dažniausiai žvejai dėl draudimo kainų neįstengtų apdrausti savo laivų ir įgulos, kad galėtų 
vykdyti veiklą vėjo elektrinių zonose, o be draudimo žvejams žvejoti de facto nėra galimybių.

Neseniai atliktuose empiriniuose tyrimuose neįvertintas ekonominis ir socialinis bei 
kultūrinis jūros atsinaujinančiųjų energijos išteklių poveikis žuvininkystei.

Todėl reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų siekiant įvertinti galimą neigiamą 
investicijų į jūrines vėjo elektrines poveikį žuvininkystei.

Galimos išvados

Didžiausias teritorinis žvejybos ir jūrinių vėjo elektrinių susikirtimas pastebimas Šiaurės jūros 
regione, todėl atrodo, kad sambūvis yra itin svarbus tiek žuvininkystei, tiek jūros vėjo 
energijos sektoriui.

Jūrų teritorinis planavimas turi atlikti pagrindinį vaidmenį.

Dabartinės žinios apie jūrinių vėjo elektrinių poveikį žuvininkystei daugiausia susijusios su 
ekologiniu poveikiu ir poveikiu aplinkai. Tačiau aiškiai trūksta duomenų ir palyginamų 
duomenų.

Reikia standartizuotų stebėsenos programų ir žvejybos pastangų duomenų suderinimo, 
kad būtų galima atlikti bendrą jūrų energijos plėtros ekologinio, socialinio ir ekonominio 
poveikio aplinkai vertinimą.

Reikia gerinti duomenų suderinamumą ir palyginamumą.

Neseniai atliktuose empiriniuose tyrimuose neįvertintas ekonominis ir socialinis bei 
kultūrinis poveikis.

Siekiant per daug nesumažinti žvejybos ploto, reikėtų įvertinti, ar galima suderinti jūrines 
vėjo elektrines su saugomomis jūrų teritorijomis ir į jas integruoti.

Sprendimus gali tekti priimti nesulaukus reikiamų žinių, todėl pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnio 2 dalį turėtų būti taikomas atsargumo principas:

jūrinės vėjo elektrinės turėtų būti statomos tik tuo atveju, jei užtikrinama, kad nebus 
daromas neigiamas poveikis aplinkai ir ekologijai, taip pat jei nebus neigiamo 
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ekonominio ir socialinio bei kultūrinio poveikio.

Kad žuvininkystės sektoriui būtų sudarytos vienodos sąlygos, turi būti užtikrintas 
savalaikis ir aktyvus, visapusiškas žuvininkystės organizacijų, turinčių lemiamą balsą 
jūrinių vėjo elektrinių planavimo ir projektavimo etape, dalyvavimas.

Kadangi valstybės narės jūrų teritorinis planavimas gali to ir neužtikrinti, gali prireikti ES 
teisės aktų.


