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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 480/2006, ingediend door Barbara Kohnke (Poolse nationaliteit), 
gesteund door vijftien medeondertekenaars, over de ongunstige milieueffecten 
van een windpark in de buurt van Puck

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster toont zich verontrust over het ongunstige effect op het lokale milieu en de lokale 
economie van elf windturbines die volgens de plannen in de buurt van Puck, een stad aan de 
Oostzee en in de nabijheid van het wildreservaat Bieławski Błota, zullen worden neergezet. 
Indienster is van mening dat het gebied daardoor een deel van zijn aantrekkingskracht voor 
toeristen zal verliezen en wijst er verder op dat een aantal vogelsoorten dat in het gebied 
inheems is, staat vermeld in de bijlage bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Indienster verzoekt het 
Europees Parlement derhalve een onderzoek in te stellen naar de mate waarin het project –
waarover de autoriteiten de lokale bevolking overigens niet hebben geraadpleegd – in 
overeenstemming is met de toepasselijke EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007

In overeenstemming met de verplichtingen voor de lidstaten uit hoofde van artikel 6, lid 3 en 
4 van de Habitatrichtlijn, wordt “voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo een gebied, […] een passende 
beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
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instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van 
de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de 
bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet 
worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de 
Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen."

Bovengenoemde bepalingen gelden niet alleen voor de gebieden van communautair belang maar 
ook voor de speciale beschermingszones overeenkomstig artikel 7 van de bovengenoemde 
Habitatrichtlijn. 

De Commissie heeft de feiten beoordeeld die in het verzoekschrift aan de orde werden gesteld, 
d.w.z. de plannen voor het bouwen van een windpark in het dorp Gniezdzewo in de gemeente 
Puck en de plannen voor de bouw van nog eens acht windturbines in de gemeente Puck in de 
onmiddellijke nabijheid van een aantal speciale beschermingszones (PLB 220005, PLB 990002) 
of gebieden die naar verwachting als zodanig zullen worden aangewezen (PLB 220001) alsook 
een gebied dat naar verwachting als een gebied van communautair belang zal worden 
aangewezen (PLH 220032).

Na afloop van de beoordeling heeft de Commissie besloten voor verder onderzoek ambtshalve 
een procedure in te leiden aangezien de genoemde feiten duiden op een mogelijke inbreuk op 
zowel de communautaire milieuwetgeving, meer in het bijzonder op Richtlijn 92/43/EEG 
(Habitatrichtlijn) en Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn), als de beginselen van het arrest van 
het Hof van Justitie in de zaak Dragaggi (C-117/03) en de zaak Bund Naturschutz (C-244/05).

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van het resultaat van dit 
onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009

De Commissie heeft, zoals in haar vorige mededeling werd aangegeven, een procedure ingeleid
om nader onderzoek te doen naar de kwesties die naar voren zijn gebracht en te bepalen of er 
sprake is van een mogelijke inbreuk op de communautaire milieuwetgeving, in het bijzonder op 
Richtlijn 92/43/EEG1 (de Habitatrichtlijn) en Richtlijn 79/409/EEG2 (de Vogelrichtlijn), en de 
beginselen van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Dragaggi (C-117/03) en de zaak 
Bund Naturschutz (C-244/05).

Tijdens de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 24 juni 2008 heeft de 
Commissie het Europees Parlement laten weten dat zij met indienster contact had opgenomen en 
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haar had verzocht om aanvullende informatie te verschaffen, zodat de Commissie de zaak goed 
in kaart zou kunnen brengen. Aangezien indienster geen verdere informatie verstrekte, werd de 
kwestie aan de orde gesteld tijdens de bilaterale bijeenkomst met de Poolse autoriteiten van 16 
juni 2009. De Poolse autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat er in de procedures voor 
het verlenen van vergunningen voor de betreffende projecten voldaan is aan de verplichtingen 
van de communautaire milieuwetgeving en dat uit de controle van de projecten is gebleken dat 
de projecten geen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de soorten die krachtens de 
communautaire wetgeving worden beschermd. De relevante informatie werd aan de Commissie 
toegezonden en werd beoordeeld. In het licht van het bovenstaande was de Commissie van 
mening dat er onvoldoende grond was om met de door haar ingeleide inbreukprocedure door te 
gaan en werd de zaak op 26 oktober 2009 gesloten. 


