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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0480/2006 af Barbara Kohnke, polsk statsborger, og 15
medunderskrivere, om de negative miljømæssige konsekvenser af en 
vindenergipark i nærheden af Puck

1. Sammendrag

Andrageren, som er bekymret over de negative konsekvenser for det lokale miljø og den 
lokale økonomi af de 11 vindmøller, der skal opsættes i nærheden af Puck, en by ved 
Østersøen og vildtområdet "Bielawski Blota", mener, at vindmølleparken vil skade turismen i 
området, og påpeger, at en række fuglearter i området er opført på listen i bilaget til Rådets 
forordning 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge, i hvilket omfang projektet, som 
myndighederne har undladt at høre de lokale indbyggere om, er i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. juni 2007.

"Ifølge medlemsstaternes forpligtelser i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, 
vurderes alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under 
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen 
af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale 
myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det 
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ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt 
offentligheden. 

Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, 
alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer 
medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale 
sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes.

De ovennævnte bestemmelser er ikke kun gældende for lokaliteter af fællesskabsbetydning, 
men også for særligt beskyttede områder i medfør af artikel 7 i habitatdirektivet. 

Kommissionen har vurderet oplysningerne i andragendet, dvs. planerne om at opføre en 
vindmøllepark i landsbyen Gniezdzewo i kommunen Puck og planerne om at opføre endnu 
otte vindmøller i Puck i umiddelbar nærhed af en række udpegede områder af 
fællesskabsbetydning (PLB 220005, PLB 990002) eller planlagte områder af 
fællesskabsbetydning (PLB 220001) samt en planlagt lokalitet af fællesskabsbetydning (PLH 
220032). 

Kommissionen har besluttet at indlede en undersøgelse på eget initiativ med henblik på 
yderligere vurdering, da oplysningerne tyder på en potentiel overtrædelse af Fællesskabets 
miljølovgivning, nærmere bestemt direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet) og direktiv 
79/409/EØF (fugledirektivet) samt de principper, der blev fastlagt i Domstolens dom i 
Dragaggi- og Bund Naturschutz-sagerne (henholdsvis C-117/03 og C-244/05). 

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om det endelige resultat af 
undersøgelsen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Som bemærket i sin tidligere meddelelse har Kommissionen indledt en undersøgelse på eget 
initiativ med henblik på at undersøge de rejste spørgsmål yderligere og fastslå, om der kunne 
identificeres en potentiel overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning, nærmere bestemt 
direktiv1 92/43/EØF (habitatdirektivet) og direktiv2 79/409/EØF (fugledirektivet) samt de 
principper, der blev fastlagt i Domstolens dom i Dragaggi- og Bund Naturschutz-sagerne 
(henholdsvis C-117/03 og C-244/05). 

På mødet i Udvalget for Andragender den 24. juni 2008 underrettede Kommissionen Europa-
Parlamentet om, at den havde kontaktet andrageren med en anmodning om at fremsende 
yderligere oplysninger for at gøre det muligt for Kommissionen at foretage en behørig vurdering 
af sagen. Eftersom andrageren ikke fremsendte oplysninger, blev spørgsmålet rejst på det 
bilaterale møde med de polske myndigheder den 16. juni 2009. De polske myndigheder 
underrettede Kommissionen om, at godkendelsesprocedurerne for det pågældende projekt fulgte 
forpligtelserne i EF's miljølovgivning, og overvågningen af projekterne viste, at der ikke var 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992 s. 7-50.
2 EFT L 103 af 25.4.1979 s. 1-18.
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nogen betydelige negative indvirkninger af projekterne på de beskyttede arter i henhold til EF's 
lovgivning. Der blev fremsendt relevant materiale til Kommissionen, som blev vurderet. I lyset 
af ovenstående mente Kommissionen ikke, at der var tilstrækkelig begrundelse til at fortsætte 
med en overtrædelsesprocedure, og sagen på eget initiativ blev lukket den 26. oktober 2009."


