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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1315/2010, którą złożyła Kirsten Nielsen (Dania) w sprawie budowy 
farmy wiatrowej na duńskiej wyspie Lolland oraz nieprzestrzegania 
właściwego prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się planowanej budowie farmy wiatrowej w okolicy Kappel 
na wyspie Lolland. Twierdzi ona, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w dyrektywie Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a zwłaszcza z art. 6 (specjalne obszary ochrony) i
art. 12 (systemy ścisłej ochrony). W związku z powyższym składająca petycję zauważa, że 
okolice planowanej budowy są siedliskiem wielu gatunków żab i ropuch wymienionych w 
załączniku IV do przedmiotowej dyrektywy oraz że obszar morski Kappel figuruje w wykazie 
Natura 2000 (H 260) jako siedlisko morświna (Phocoena phocoena). Składająca petycję 
wzywa zatem do rozpatrzenia tej kwestii przez instytucje UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Na szczeblu UE ochrona przyrody jest uregulowana dyrektywą 2008/147/WE1(dyrektywa 
ptasia) oraz dyrektywą 92/43/EWG2(dyrektywa siedliskowa). Celem wyżej wymienionych 
dyrektyw jest zapewnienie dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
                                               
1Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
2Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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objętych przepisami tych aktów prawnych. Aby osiągnąć ten cel państwa członkowskie 
wyznaczają obszary specjalnej ochrony ptactwa zgodnie z dyrektywą 2009/147/WE oraz 
specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych przepisami 
dyrektywy 92/43/EWG. Obszary te tworzą sieć Natura 2000.

Przedsięwzięcia, które mają znaczący wpływ na obszary Natura 2000, muszą zostać poddane 
stosownej ocenie przed zatwierdzeniem. Przedsięwzięcie może zostać zatwierdzone 
wyłącznie wtedy, gdy ocena wykaże, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na założenia 
ochrony obowiązujące na danym terenie. Przedsięwzięcie może jednak zostać zatwierdzone 
nawet wtedy, gdy ma znaczący wpływ na obszary Natura 2000, ale jego realizacja jest 
niezbędna z uwagi na nadrzędny interes publiczny, brak jest innych rozwiązań 
alternatywnych, a ponadto zastosowano środki konieczne do zapewniania ochrony ogólnej 
spójności Natury 2000 (art. 6 dyrektywy 92/43/EWG).

Na mocy art. 12 dyrektywy siedliskowej nakłada się na państwa członkowskie obowiązek 
przedsięwzięcia wymaganych środków w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony 
gatunków zwierząt wymienionych w załączniku IV lit. a). W art. 16 zezwala się na 
wprowadzenie pewnych odstępstw od przepisów określonych w art. 12, 13, 14 i art. 15 lit. a) i 
b).

Więcej informacji na temat przepisów UE w zakresie ochrony przyrody, w szczególności 
zastosowań dotyczących wykorzystania energii wiatrowej i ochrony przyrody, można znaleźć 
na następujących stronach internetowych: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

Komisja otrzymała skargę w tej samej sprawie od tej samej osoby.

Po dokonaniu oceny skargi oraz po przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia Komisja 
dowiedziała się, że w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia wniesione zostało odwołanie 
do duńskiej Przyrodniczej Rady Odwoławczej (Naturklagenævnet). W celu zbadania sytuacji 
Komisja nawiązała kontakt z duńskimi władzami krajowymi, zwracając się do nich o 
przekazanie informacji dotyczących stanu toczącego się krajowego postępowania 
odwoławczego. 

Ogólnie rzecz biorąc, Komisja uważa, że nie powinna zastępować sędziów krajowych, 
których zadaniem jest zapewnianie prawidłowego stosowania prawa UE. Komisja zauważa, 
że Parlament Europejski zaakceptował zasadę leżącą u podstaw tej opinii, ponieważ w 
punkcie K preambuły rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. stwierdza się, 
co następuje:

„mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie z uznaną przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją z grudnia 2009 r. zamykającą 
postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej 
postępowania toczące się przed sądami krajowymi stanowią część procesu wdrażania 
europejskiego prawodawstwa w państwach członkowskich oraz że Komisja Petycji nie może 
zajmować się sprawami podlegającymi sądom krajowym ani dokonywać przeglądu wyników 
takich postępowań”.
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Trybunał wielokrotnie potwierdzał (np. w pkt 48 wyroku w sprawie C-555/07 z dnia 
19.01.2010 r.), że sądy krajowe mają jednakowe prawo do interpretowania i stosowania 
ustawodawstwa krajowego w świetle prawa UE:

„Z powyższego wynika, że stosując prawo krajowe, sąd krajowy – dokonując interpretacji 
tego prawa – powinien w najszerszym możliwym zakresie dokonywać jej w świetle treści i 
celów dyrektywy w celu osiągnięcia zamierzonego przez nią skutku, postępując tym samym 
zgodnie z art. 288 akapit trzeci TFUE (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Colson i 
Kamann, pkt 26; w sprawie Marleasing, pkt 8; w sprawie Faccini Dori, pkt 26; w sprawie 
Pfeiffer i in., pkt 113). Wymóg dokonywania wykładni zgodnej prawa krajowego jest 
nierozłącznie związany z systemem traktatu, gdyż zezwala sądowi krajowemu na zapewnienie, 
w ramach jego właściwości, pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłego 
przed nim sporu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Pfeiffer i in., pkt 114)”.

Po zbadaniu przez władze duńskie stanu i zakresu toczącego się krajowego postępowania 
odwoławczego w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia Komisja podejmie 
odpowiednie działania, które mogą obejmować przeprowadzenie pełnego dochodzenia w tej 
sprawie.


