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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0856/2010 af Teresa Laska, polsk statsborger, for 
miljøsammenslutningen "Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot", om den 
planlagte opførelse af en vindmøllepark i Ustka ved den polske Østersøkyst

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for ovennævnte miljøsammenslutning, protesterer mod den 
planlagte opførelse af en vindmøllepark i Ustka ved den polske Østersøkyst.  Hun påpeger, at 
de polske myndigheder i indeværende sag har gjort sig skyldige i misligholdelse af 
bestemmelserne i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, og hun henviser navnlig til direktivets artikel 6, stk. 3, hvori det bl.a. hedder, at 
projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men 
som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne, samt at de kompetente nationale myndigheder først giver 
deres tilslutning til et projekt, når de har sikret sig, at det ikke skader lokalitetens integritet, og 
når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt offentligheden.  Andrageren gør tillige 
opmærksom på, at den pågældende lokalitet er opført på Natura 2000-listen (PLH 220024 -
Przymorskie Błota), og at vindmølleparken vil gribe ødelæggende virkninger på områdets 
bestand af vilde fugle.  Da de kommunale myndigheder i Ustka mener, at vindmølleparken er 
vigtigere end beskyttelsen af miljøet, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at gribe 
ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.
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"Det projekt, som andrageren henviser til, henhører under: 
a) bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet1, der lyder som følger:

"Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af 
konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, 
giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, 
når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de – hvis det anses 
for nødvendigt – har hørt offentligheden."

Som nævnt i artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet og gentaget i Kommissionens vejledende 
dokumenter om anvendelsen af artikel 62 skal alle projekter, der ikke er direkte forbundet med 
eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, underkastes en passende vurdering af dets virkning på lokaliteten. Denne 
vurdering skal tage højde for projektets kumulative virkning i forbindelse med andre 
eksisterende eller planlagte projekter. De kompetente nationale myndigheder giver først deres 
tilslutning til et sådant projekt, når de har sikret sig, at det ikke skader lokalitetens integritet. 
Ellers er det bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, der finder anvendelse.

Af de vedlagte dokumenter (udtalelser fra ngo'er) fremgår det, at projektet indebærer alvorlige 
risici for fugle og flagermus, som ikke er blevet vurderet ordentligt. I henhold til ngo'ernes 
analyse mangler vurderingen af virkningen på Natura 2000-lokaliteten navnlig ordentlige 
oplysninger om projektområdets naturværdier, overvågningen (under arbejdet og efter 
investering) og virkningen på flagermus.
På grundlag af andragerens oplysninger kan det ikke udelukkes, at de polske myndigheder har 
undladt at vurdere de tre vindmølleparkers virkning på Natura 2000-lokaliteter korrekt, sådan 
som det er påkrævet i henhold til artikel 6, stk. 3. Kommissionen vil derfor anmode de polske 
myndigheder om yderligere oplysninger om projektet og konsekvensanalysen.
b) Bilag II, punkt 3, litra i), til VVM-direktivet3:
"Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)." For projekter, der 
falder ind under bilag II, skal medlemsstaterne ifølge direktivet enten fra sag til sag eller i 
henhold til grænseværdier eller kriterier afgøre, om projektet skal underkastes en vurdering på 
grund af dets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet på baggrund af de relevante 
udvælgelseskriterier, jf. direktivets bilag III. Hvis medlemsstaten afgør, at projektet vil få 
væsentlige virkninger på miljøet, skal der foretages en vurdering af virkningen på miljøet 
(VVM-procedure). Hvis den kompetente nationale myndighed er af den opfattelse, at et 
projekts karakteristika er af en sådan art, at det ikke er nødvendigt at underkaste det en VVM-
procedure, skal myndighedens afgørelse indeholde eller være ledsaget af alle de oplysninger, 
der gør det muligt at kontrollere, at den er baseret på fyldestgørende undersøgelser, og stilles 
til rådighed for offentligheden.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 Guidance document on the Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites 
(november 2001), EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation.
3 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(VVM-direktivet), (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40), som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, s.
5) og direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
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Ifølge de foreliggende oplysninger blev vindmølleparkerne i Duninowo-Pęplino (U1) og 
Możdżanowo-Starkowo (U2) underkastet en vurdering af virkningen på miljøet, inden 
beslutningerne om miljøbetingelser blev truffet for disse projekter. Der er blevet udarbejdet 
miljørapporter for projekterne, og procedurerne med høring af miljømyndighederne og 
offentligheden er blevet gennemført. Andragerne har klaget over beslutningerne om 
miljøbetingelser for begge projekter. Klagen vedrørende U1-vindmølleparken blev indgivet til 
voivodskabets forvaltningsdomstol den 30. marts 2010, og anmodningen om at tage klagen 
vedrørende U2-vindmølleparken op til fornyet vurdering blev indgivet til den lokale appelret 
den 11. juni 2010. Kommissionen er ikke bekendt med udfaldet af disse sager. Kommissionen 
har ikke på baggrund af oplysningerne fra andrageren fastslået nogen overtrædelse af VVM-
direktivet for U1- og U2-projekterne. 

Andrageren har ikke indsendt oplysninger om VVM-proceduren vedrørende projektet i 
Zaleskie PW. 

Konklusioner

Kommissionen vil sende en skrivelse til de polske myndigheder og anmode om yderligere 
oplysninger om den planlagte opførelse og de tilhørende godkendelsesprocedurer."

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Som Kommissionen nævnte i sit først svar, anmodede den de polske myndigheder om 
yderligere oplysninger om den planlagte opførelse af to vindmølleparter ved Ustka i Polen. 
Myndighederne svarede Kommissionen den 18. marts 2011.

Ifølge de polske myndigheder blev vindmølleparkerne i Duninowo-Pęplino (U1) og 
Możdżanowo-Starkowo (U2) underkastet en vurdering af virkningerne på miljøet i henhold til 
artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet (92/43/EØF1) . Som dokumentation herfor tilstillede 
myndighederne Kommissionen genparter af VVM-rapporterne med resultaterne af 
vurderingen af virkningerne på de pågældende Natura 2000-lokaliteter og genparter af 
godkendelsesbeslutningerne. 

Som oplyst af myndighederne udmundede vurderingsprocedurerne i den konklusion, at 
vindmølleparkerne var placeret uden for Natura 2000-områder. Den nærmeste Natura 2000-
lokalitet af fællesskabsbetydning (PLH220024 Przymorskie Błota) er beliggende i en afstand 
af 1,9 km fra vindmølleparken i Duninowo-Pęplino (U1), og det nærmeste særlige 
beskyttelsesområde (PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku) er beliggende i en afstand af 
4,9 km. Hvad angår Możdżanowo-Starkowo (U2), er de nærmeste Natura 2000-lokaliteter af 
fællesskabsbetydning (PLH220024 Przymorskie Błota og PLH220038 Dolina Wieprzy i 
Studnicy) beliggende i en afstand af over 5 km, og det nærmest særlige beskyttelsesområde 
(PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku) er beliggende i en afstand af 6,4 km fra 
vindmølleparken.

Myndighederne oplyste endvidere, at den nærmeste lokalitet af fællesskabsinteresse 
(PLH220024) var udpeget som Natura 2000-lokalitet med henblik på at beskytte ni naturtyper 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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af fællesskabsinteresse, hovedsagelig vådområder, delvis naturlige græsgange og skovarealer. 
I betragtning af afstanden til og karakteren af de nærmeste Natura 2000-lokaliteter 
konkluderede myndighederne, at projekterne ikke ville have nogen væsentlig indvirkning på 
disse lokaliteters integritet. Ifølge myndighederne analyserede VVM-rapporternes forfattere 
også projekternes virkninger på vilde dyr og planter, specielt fugle og flagermus, samt den 
kumulative virkning i forbindelse med andre nærliggende vindmølleparker. Med 
udgangspunkt i disse analyser konkluderede myndighederne, at projekterne ikke ville have 
nogen væsentlige negative indvirkninger på miljøet. Myndighederne henledte desuden 
Kommissionens opmærksomhed på det forhold, at bygherren ifølge tilladelsesbeslutningerne 
var forpligtet til i en treårig periode at overvåge projekternes virkninger på flagermus og fugle 
og til om nødvendigt at iværksætte supplerende begrænsningsforanstaltninger. 
Myndighederne hævder derfor, at projekterne har overholdt de forpligtelser, som følger af 
artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet.
Konklusioner

Efter at have analyseret den dokumentation, som de polske myndigheder og andrageren har 
fremlagt, finder Kommissionen, at habitatdirektivets bestemmelser ikke er overtrådt under 
godkendelsesproceduren vedrørende vindmølleparkerne Duninowo-Pęplino (U1) and 
Możdżanowo-Starkowo (U2) ved Ustka."


