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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0929/2010, którą złożył René la Cour Sell (Dania) w imieniu „The 
Danish Society for Nature Conservation” (DN), z jednym dodatkowym 
podpisem, w sprawie stworzenia ośrodka testowego dla wielkich wiatraków 
w Østerild w gminie Thisted oraz nieprzestrzegania obowiązującego 
prawodawstwa UE 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, dyrektor „The Danish Society for Nature Conservation” (DN), zgłasza 
skargę w związku z przyjęciem projektu ustawy w celu stworzenia krajowego ośrodka 
testowego dla wielkich wiatraków w Østerild w gminie Thisted. Ustawa ta ma wejść w życie 
dnia 1 października 2010 r. Natychmiast po wejściu ustawy w życie ma się rozpocząć wyrąb 
lasu i inne przygotowania do realizacji przedsięwzięcia. Składający petycję zauważa, że 
w bezpośrednim sąsiedztwie odnośnych obszarów znajdują się ważne tereny sieci Natura 
2000, a największy z nich, liczący 6000 hektarów rezerwat przyrody Vejlerne, jest objęty 
ochroną na mocy konwencji ramsarskiej. Składający petycję podkreśla, że przedsięwzięcie 
oznacza złamanie przepisów dyrektywy Rady nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dyrektywy Rady nr 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy Rady nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
Ponadto składający petycję zauważa, że duńskie Ministerstwo Ochrony Środowiska nie 
skorzystało z propozycji alternatywnego usytuowania ośrodka testowego zgłoszonych przez 
DN. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do jak najszybszego podjęcia 
interwencji w celu dopilnowania, aby duńskie władze przestrzegały obowiązującego 
prawodawstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
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aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Petycja została również złożona w formie skargi do Komisji przez organizację „Danish 
Society for Nature Conservation”. Przepisy art. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej1nakładają na wszystkie państwa członkowskie obowiązek przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny każdego planu lub przedsięwzięcia, które może w znaczny sposób 
oddziaływać na obszary należące do sieci Natura 2000. Następnie na podstawie wyników 
takiej oceny z uwzględnieniem wszystkich warunków panujących na określonym obszarze 
właściwe władze przyznają pozwolenie na prowadzenie określonych działań lub odmawiają 
przyznania takiego pozwolenia.

Komisja dokonała oceny skargi z technicznego punktu widzenia i określiła szereg aspektów, 
w odniesieniu do których zwraca się do władz duńskich o przekazanie dalszych informacji. 
Powyższe dotyczy m.in. stosowania art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej oraz podstawy 
wydania decyzji o tym, że przedsięwzięcie może niekorzystnie wpłynąć na integralność 
sąsiednich obszarów Natura 2000, włącznie z oceną wskazującą, czy istnieje potrzeba 
zainicjowania procesu określonego w art. 6 ust. 4.

Komisja dąży do uzyskania następujących informacji, istotnych w kontekście art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej: 
 ocena potencjalnego wpływu na siedliska i gatunki na sąsiednich obszarach Natura 2000, 

przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych informacji;
 ocena wszystkich aspektów związanych z potencjalnym wpływem na gatunki ptaków;
 ocena zewnętrznego wpływu zmian hydrologicznych w miejscu realizacji 

przedsięwzięcia na sąsiednie obszary Natura 2000;
 włączenie środków mających na celu uniknięcie niekorzystnego wpływu na gatunki 

objęte załącznikiem IV, Smużka leśna (Sicista betulina);
 ustanowienie kompleksowego planu dotyczącego obszaru otaczającego miejsce realizacji 

przedsięwzięcia;
 ustanowienie programu dotyczącego monitorowania ex-post w celu określenia 

nieoczekiwanego lub nieznanego wpływu, który może uzasadniać wdrożenie dalszych 
dostosowań, dotyczących np. środków kompensacyjnych lub łagodzących;

oraz, również w odniesieniu do art. 12 i 16 dyrektywy siedliskowej:
 sposób przestrzegania art. 12 lit. d) oraz art. 16 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do 

Smużki leśnej (Sicista betulina).

W odniesieniu do dyrektywy OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne2) 
z informacji udostępnionych Komisji wynika, że władze właściwe w sprawach środowiska 
przygotowały sprawozdanie dotyczące wpływu przedsięwzięcia na środowisko, a konsultacje 
społeczne miały miejsce przed przyjęciem dokumentu budowy, zezwalającego na rozpoczęcie 
prac nad budową krajowego ośrodka testowego dla turbin wiatrowych w Østerild. Na 
podstawie informacji przedstawionych przez składającą petycję Komisja nie może jednak 

                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
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stwierdzić ewentualnego naruszenia wymogów określonych w dyrektywie OOŚ. Komisja 
będzie dążyła do uzyskania od władz krajowych dodatkowych informacji dotyczących 
zastosowanej procedury w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz wyników tej 
oceny zgodnie ze standardowymi wymogami dyrektywy OOŚ.

Po uzyskaniu dodatkowych informacji od władz duńskich Komisja podejmie decyzję 
o ewentualnym dalszym prowadzeniu przedmiotowej sprawy.


