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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0480/2006, którą złożyła Barbara Kohnke (Polska) z 15 podpisami,
w sprawie niekorzystnego oddziaływania kompleksu turbin wiatrowych w pobliżu 
Pucka na środowisko naturalne

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża obawę, że kompleks 11 turbin wiatrowych, który ma stanąć
w pobliżu Pucka – miasta leżącego w okolicy rezerwatu przyrody „Bielawskie Błota” –
będzie miał niekorzystne oddziaływanie na lokalne środowisko naturalne oraz miejscową 
gospodarkę. Jej zdaniem obszar ten stanie się mniej atrakcyjny dla turystów. Składająca 
petycję zwraca uwagę na fakt, że szereg miejscowych gatunków ptactwa wymieniono
w załączniku do dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory. Z tego względu składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia mającego ustalić, na ile wspomniane 
przedsięwzięcie – w sprawie którego władze nie przeprowadziły konsultacji z okolicznymi 
mieszkańcami – zgodne jest z właściwymi przepisami prawa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

Zgodnie ze zobowiązaniami nałożonymi na państwa członkowskie w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
siedliskowej „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub 
konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, 
zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega
odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony.
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W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 
właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po 
upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, 
po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.

Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów
o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów 
mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje wszelkie środki 
kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych 
środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję.”

Na mocy art. 7 wspomnianej dyrektywy siedliskowej powyższe przepisy mają zastosowanie nie 
tylko do terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, lecz również do obszarów specjalnej
ochrony. 

Komisja Europejska dokonała oceny faktów przedstawionych w petycji, tj. planów zbudowania 
farmy wiatrowej w wiosce Gnieżdżewo w powiecie puckim oraz planu wybudowania w tym 
samym powiecie kolejnych ośmiu turbin wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie kilku 
obszarów specjalnej ochrony, które zostały już wyznaczone (PLB 220005, PLB 990002) lub 
które planuje się wyznaczyć (PLB 220001), a także w pobliżu terenu, który ma zostać uznany za 
mający znaczenie dla Wspólnoty (PLH 220032). 

Po dokonaniu oceny Komisja Europejska postanowiła wszcząć dalsze dochodzenie z inicjatywy 
własnej, ponieważ przedstawione fakty wskazują na możliwość naruszenia prawa WE z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, a dokładniej przepisów dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywa 
siedliskowa) i dyrektywy 79/409/EWG (dyrektywa ptasia) oraz zasad ustanowionych
w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Dragaggi (C-117/03) i Bund 
Naturschutz (C-244/05).

Komisja poinformuje Komisję Petycji o wynikach tego dochodzenia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Jak wskazano w poprzednim komunikacie, Komisja wszczęła dochodzenie z własnej inicjatywy 
w celu dalszego zbadania poruszonych kwestii oraz ustalenia, czy możliwe jest stwierdzenie 
potencjalnego naruszenia prawa WE z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a dokładniej 
przepisów dyrektywy1 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) i dyrektywy2 79/409/EWG
(dyrektywa ptasia) oraz zasad ustanowionych w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości
w sprawach Dragaggi (C-117/03) i Bund Naturschutz (C-244/05).

Podczas posiedzenia Komisji Petycji w dniu 24 czerwca 2008 r. Komisja Europejska 
poinformowała Parlament Europejski o tym, że skontaktowano się ze składającą petycję z prośbą
o przekazanie dodatkowych informacji w celu umożliwienia Komisji przeprowadzenia 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.07.1992, s. 7–50.

2 Dz.U. L 103 z 25.04.1979, s. 1–18.
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odpowiedniej oceny przedmiotowej sprawy. Z uwagi na to, że składająca petycję nie przesłała 
żadnych informacji, kwestię tę poruszono na dwustronnym posiedzeniu z polskimi władzami, 
które odbyło się w dniu 16 czerwca 2009 r. Polskie władze poinformowały Komisję, że 
procedury udzielania pozwoleń na realizację przedmiotowych przedsięwzięć były zgodne
z wymogami prawa WE z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz że kontrola tych 
przedsięwzięć nie wykazała żadnego poważnego negatywnego wpływu na gatunki chronione na 
mocy prawodawstwa WE. Przekazano Komisji właściwe materiały, które zostały poddane 
ocenie. W kontekście powyższego Komisja uznała, że nie istnieje odpowiednie uzasadnienie
kontynuowania procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i w 
rezultacie w dniu 26 października 2009 r. dochodzenie z własnej inicjatywy zostało zamknięte.


