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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0468/2007, którą złożył Jan Terkel Nielsen (Dania), w sprawie 
naruszenia unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w związku 
z projektem budowy domków letniskowych w Danii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że władze duńskie zezwoliły na budowę 20 domków 
letniskowych na niewielkiej duńskiej wyspie Ǻrø. Podkreśla on, że cała wyspa włączona jest 
do 96. obszaru siedliskowego UE, a zatem projekt budowy domków letniskowych narusza 
prawodawstwo UE w dziedzinie ochrony środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu proponowanego projektu zagrażającego 
„międzynarodowemu obszarowi ochrony środowiska” na niewielkiej wyspie Ǻrø w 
południowo-zachodniej Danii. Zwraca on uwagę, że cała wyspa została uznana za obszar 
objęty konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych oraz zgodnie z dyrektywą 
siedliskową stanowi obszar objęty siecią Natura 2000.

Wnioski władz lokalnych (Haderslev kommune) dotyczące budowy domków letniskowych na 
wyspie zostały zdecydowanie odrzucone przez władze krajowe w latach 2005 i 2006. 
W 2007 r. duński parlament przyjął „landsplandirektiv” (Landsplansdirektiv for 11 
sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland) – akt umożliwiający budowę 
20 domków letniskowych na wyspie.
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Składający petycję obawia się, że możliwość budowy 20 domków letniskowych na 
międzynarodowym obszarze ochrony środowiska będzie miała konsekwencje dla tego 
obszaru oraz przyniesie szkody siedliskom i gatunkom, dla których obszar ten uznano za 
chroniony.

Chociaż obszar ten został również uznany zgodnie z konwencją ramsarską za obszar wodno-
błotny o międzynarodowym znaczeniu, w interesie Wspólnoty leży uznanie tego obszaru za 
OSO i OZW zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa1 oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2. Komisja może potwierdzić, że niewielka wyspa 
Ǻrø została uznana przez Danię za obszar chroniony i stanowi część sieci Natura 2000 
obejmującej obszary chronione. 
Naukowy powód uznania obszaru za chroniony stanowi liczba typów siedlisk, obejmująca 1330 
atlantyckich słonych łąk (Strandenge) oraz 3150 naturalnych jezior eutrofonicznych z wegetacją 
typu Magnopotamion lub Hydrocharition (Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks). Ponadto miejsce to jest siedliskiem niektórych ptaków i innych gatunków, 
takich jak Circus aeroginosus (Rørhøg), Rana arvalis (Spidssnudet frø) i Bufo calamita
(Strandtudse).

Składający petycję nie dostarcza żadnych informacji na temat przyjętego aktu 
„landsplandirektiv”, Komisja zdołała go jednak odnaleźć na duńskich stronach internetowych. 
W petycji nie ma żadnych informacji, które prowadziłyby do wniosku, iż nastąpi utrata 
siedlisk lub gatunków mających znaczenie dla ochrony środowiska, lub też dojdzie do 
istotnego niepokojenia gatunków, dla których obszar ten uznano za chroniony. 

Fakt, że dany obszar został uznany za chroniony zgodnie z dyrektywą siedliskową, nie 
oznacza zakazu innego rodzaju działalności na tym obszarze. Mimo to planowana działalność 
podlega ocenie pod względem jej potencjalnego wpływu na siedliska i gatunki, dla których 
obszar ten uznano za chroniony. Wynika to z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej, zgodnie z 
którym każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest związane lub konieczne do 
zagospodarowania terenu, które jednak może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlega 
odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego 
ochrony. Procedurę przeprowadzania takiej oceny określa art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Komisja odnotowuje, że 
duńskie władze krajowe przeprowadziły taką ocenę (Miljøundersøgelser, Afdeling for 
Vildtbiologi og Biodiversitet, 21 sierpnia 2006 r.) w związku z „landsplandirektiv”. Trzeba 
również zauważyć, że zaproponowano środki łagodzące, które mają nie tylko złagodzić skutki 
dla wspomnianych gatunków, ale także poprawić ich warunki. Zgodnie z wnioskami 
płynącymi z tej oceny, biorąc pod uwagę wdrożenie środków łagodzących, omawiany projekt 
nie będzie miał istotnych negatywnych skutków dla typów siedlisk lub gatunków, dla których 
obszar ten został uznany za chroniony lub wymieniony w załączniku IV do dyrektywy 
siedliskowej lub załączniku 1 do dyrektywy ptasiej. 

W odniesieniu do stosowania dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50.
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planów i programów na środowisko należy zwrócić uwagę, że zgodnie z podanymi 
informacjami przeprowadzono taką ocenę w związku z „landsplandirektiv”.

„Landsplandirektiv” faktycznie toruje drogę kolejnym etapom w procesie planowania 
(planowanie na poziomie komunalnym i lokalnym), które mogłyby ostatecznie prowadzić do 
wydania zgody na budowę 20 domków letniskowych. W toku postępowania wydano 
instrukcje dotyczące zgodności z art. 6 i 12 dyrektywy siedliskowej.

Wnioski

Komisja zwraca uwagę, że w przypadku omawianego obszaru spełniono założenia art. 6 
dyrektywy siedliskowej, przeprowadzono ocenę wpływu oraz ustalono warunki dotyczące 
dalszego procesu planowania i rozwoju (zmiana planu na poziomie komunalnym oraz 
dostarczenie planu na poziomie lokalnym). W świetle dostępnych informacji Komisja nie jest 
w stanie stwierdzić naruszenia prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 
środowiska w odniesieniu do procedury dotyczącej proponowanego rozwoju 
(„landsplandirektiv”), zastosowanej przez odpowiednie władze duńskie.
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