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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1261/2010, którą złożył Andreas Meller (Niemcy) w imieniu gminy 
Ostseebad Prerow, w sprawie składowania urobku z pogłębiania na obszarze 
ochrony dzikiej przyrody

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że składowanie urobku z pogłębiania na obszarze ochrony 
dzikiej przyrody jest niezgodne z prawodawstwem europejskim, oraz utrzymuje, że 
wymagane zezwolenie zostało wydane bez przeprowadzenia wcześniejszego badania 
oddziaływania na środowisko, co stanowi naruszenie dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywy 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych) i 79/409/EWG (dyrektywy w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa). Dlatego domaga się on przeprowadzenia dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 21 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Uwagi Komisji

Port „Darßer Ort” został wybudowany w 1962 r. jako obiekt wojskowy przez byłą Niemiecką 
Republikę Demokratyczną. Po zjednoczeniu z Republiką Federalną Niemiec port nie był już 
potrzebny siłom zbrojnym. Port jest położony w centralnym obszarze „Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft” i jest objęty przepisami dyrektywy siedliskowej1jako 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory; Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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obszar „Darß” (DE1541301) oraz przepisami dyrektywy ptasiej1jako obszar „Vorpommersche 
Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund” (DE1542401). Zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem w sprawie wykorzystania portów w stanach wyjątkowych port ten jest 
nadal wykorzystywany przez jedną łódź ratowniczą i prywatne łodzie, ale tylko w stanach 
wyjątkowych. Funkcjonalne działanie portu jest dozwolone jedynie do czasu, gdy zostanie 
wyznaczone alternatywne miejsce poza obszarem parku. Odzwierciedlają to cele2parku.

Z powodu naturalnej sedymentacji dopływ do portu był corocznie dragowany. Zgodnie 
z wiążącą ugodą pomiędzy organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 
środowiska a władzami krajowymi zawartą w sądzie administracyjnym dragowanie będzie 
wykonane po raz ostatni w okresie 2009/2010. Piasek pozyskany z dragowania toru wodnego 
będzie używany do przywrócenia środowiska naturalnego na obszarze, który nie jest 
bezpośrednio wykorzystywany przez łódź ratunkową. W ramach umowy port zostanie 
zamknięty, gdy trwająca naturalna sedymentacja uniemożliwi normalne działanie portu 
z powodu zaprzestania dragowania.

Składający petycję odwołuje się do możliwego naruszenia przepisów art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej, który stanowi, że każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio 
związane lub konieczne do zagospodarowania terenu sieci Natura 2000, ale które może na 
niego w istotny sposób oddziaływać [...], podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla 
danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. Z kontekstu i celu art. 6 wynika jasno, 
że termin „zagospodarowanie” należy traktować jako odnoszący się do „ochrony”, tj. termin 
„zagospodarowanie” należy postrzegać w rozumieniu art. 6 ust. 1: Dla specjalnych obszarów 
ochrony państwa członkowskie tworzą konieczne środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje 
taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych 
terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju [...]. Zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy 
siedliskowej ochrona oznacza zespół środków wymaganych do zachowania lub odtworzenia 
siedlisk przyrodniczych oraz populacji dzikiej fauny i flory we właściwym stanie ochrony 
określonym w lit. e) oraz i).

Komisja uznaje, że władze krajowe ustaliły jasne cele dotyczące zachowania i odnowienia 
obszaru Natura 2000 „Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft”. Istniejący obecnie 
port „Darßer Ort” został określony jako czynnik zakłócający miejscowy ekosystem. Według 
właściwych władz krajowych3piasek pochodzący z dragowania wpływu do portu zostanie 
wykorzystany do poprawy i odnowienia siedliska „zatoki morskie”.

Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia przepisów UE 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa kodyfikująca 

dyrektywę 79/409/EWG; Dz.U. L 020 z 26.1.2010, s.
2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 

und Ziele.
3 Odpowiedź na „Kleine Anfrage” federalnego rządu kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern, pytania 

cząstkowe 2 i 3, (8.7.2010); informacja dostarczona przez składającego petycję.


