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Betreft: Verzoekschrift 0856/2010, ingediend door Teresa Laska (Poolse nationaliteit), 
namens de milieuvereniging "Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot", over de 
geplande bouw van een windmolenpark in Ustka aan de Poolse Oostzeekust

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die voorzitter is van de bovengenoemde milieuvereniging, protesteert tegen de 
geplande bouw van een windmolenpark in Ustka aan de Poolse Oostzeekust. Zij wijst erop dat 
de Poolse autoriteiten zich in deze zaak schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de bepalingen 
in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna en zij verwijst met name naar artikel 6, lid 3 van de richtlijn, waarin onder 
meer staat dat voor projecten die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer 
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kunnen hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied, alsmede dat de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor een project geven 
nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben 
geboden. Indienster wijst er tevens op dat het desbetreffende gebied is opgenomen op de lijst 
Natura 2000 (PLH 220024 - Przymorskie Błota) en dat het windmolenpark desastreuze gevolgen 
voor het bestand wilde vogels in het gebied zal hebben. Aangezien de gemeentelijke overheden 
in Ustka van mening zijn dat het windmolenpark belangrijker is dan de bescherming van het 
milieu, verzoekt indienster het Europees Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.
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Het project waarnaar indienster verwijst valt onder: 

a) de bepalingen van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn1, die als volgt luiden:
"Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend 
geval inspraakmogelijkheden hebben geboden".

Zoals wordt bepaald in artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn en is bevestigd in de richtsnoeren 
van de Commissie voor de toepassing van artikel 6,2 moet voor elk plan of project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar significante gevolgen kan 
hebben voor een dergelijk gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied. Bij deze beoordeling moet rekening worden gehouden met de cumulatieve 
effecten van het project in combinatie met andere projecten of plannen voor het gebied. De 
bevoegde nationale autoriteiten kunnen pas toestemming geven voor een project nadat is 
vastgesteld dat het geen negatieve gevolgen voor de integriteit van het gebied zal hebben. 
Derhalve dienen de bepalingen van artikel 6, lid 4 te worden toegepast.
Afgaande op de bijgevoegde documenten (adviezen van NGO's) lijkt het dat het project ernstige 
risico's voor vogels en vleermuizen met zich meebrengt die niet naar behoren zijn geanalyseerd. 
Met name ontbreekt het volgens de door de NGO's uitgevoerde analyses in de effectbeoordeling 
van het Natura 2000-gebied aan voldoende informatie over de natuurwaarden van het 
projectgebied, de monitoring (tijdens de werkzaamheden en investeringen achteraf) en de impact 
op vleermuizen.
Op basis van de door indienster verstrekte informatie kan niet worden uitgesloten dat de Poolse 
autoriteiten hebben verzuimd de impact van de drie windmolenparken op de Natura 2000-
gebieden naar behoren te beoordelen, zoals wordt vereist door artikel 6, lid 3 van de 
Habitatrichtlijn. De Commissie zal de Poolse autoriteiten derhalve om nadere informatie over het 
project en de effectbeoordeling verzoeken.

b) bijlage II, punt 3, onder i), van de MEB-richtlijn3:
"Installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken)". 
Voor projecten die onder bijlage II vallen moeten de lidstaten bepalen, ofwel door een onderzoek 
per geval, ofwel aan de hand van drempelwaarden of criteria, of het project al dan niet aan een 
beoordeling moet worden onderworpen vanwege de aanzienlijke gevolgen die het waarschijnlijk 
voor het milieu zal hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de desbetreffende 
selectiecriteria die in bijlage III van de richtlijn worden uiteengezet. Als de lidstaat van oordeel 
is dat het project aanzienlijke gevolgen voor het milieu zal hebben, moet er een 
milieueffectbeoordeling worden uitgevoerd. Indien de nationale autoriteit van mening is dat de 
kenmerken van de plannen of programma's niet verlangen dat ze aan een milieueffectbeoordeling 
worden onderworpen, moet het desbetreffende besluit alle informatie bevatten welke het 
                                               
1 PB L 206 van 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 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, (PB L 175 van 5.5.1985, blz. 40) als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 
van 14.3.1997, blz. 5) en Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).
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mogelijk maakt vast te stellen of het stoelt op een adequate beoordeling, en moet het openbaar 
worden gemaakt.

Volgens de verstrekte informatie zijn voor de windmolenparken in Duninowo-Pęplino (U1) en 
Możdżanowo-Starkowo (U2) milieueffectbeoordelingen uitgevoerd voordat het besluit over de 
milieuomstandigheden van deze projecten werden genomen. De milieurapporten voor de 
projecten zijn opgesteld en de raadplegingsprocedures met de milieuautoriteiten en het publiek 
zijn uitgevoerd. Indieners zijn in beroep gegaan tegen de besluiten over de 
milieuomstandigheden van beide projecten. Het beroep tegen windmolenpark U1 is op 30 maart 
2010 ingediend bij de provinciale administratieve rechtbank en het verzoek om herziening van 
het beroep inzake windmolenpark U2 op 11 juni 2010 bij het plaatselijke Hof van Beroep. De 
resultaten van deze procedures zijn niet bekend bij de Commissie. Op basis van door indienster 
verstrekte informatie heeft de Commissie geen inbreuk op de MEB-richtlijn geconstateerd in 
verband met de projecten U1 en U2. 
Met betrekking tot het project in Zaleskie PW heeft indienster geen informatie over de 
milieueffectbeoordelingsprocedure verstrekt. 

Conclusie

De Commissie zal de Poolse autoriteiten in een brief om verduidelijking met betrekking tot de 
geplande aanleg van de windmolenparken en de daaraan gerelateerde goedkeuringsprocedures 
verzoeken.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

Zoals reeds aangegeven in de eerste mededeling, heeft de Commissie de Poolse autoriteiten om 
verduidelijking gevraagd met betrekking tot de geplande aanleg van twee windmolenparken in 
de gemeente Ustka in Polen. De autoriteiten hebben de Commissie antwoord gestuurd op 
18 maart 2011.

Volgens de Poolse autoriteiten zijn de windmolenparken in Duninowo-Pęplino (U1) en 
Możdżanowo-Starkowo (U2) onderworpen aan milieueffectbeoordelingen ingevolge artikel 6, 
lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG (de Habitatrichtlijn)1. Ter onderbouwing van deze bewering 
hebben de autoriteiten de Commissie kopieën van de milieueffectrapportages verstrekt, 
waaronder milieueffectbeoordelingen van de desbetreffende Natura 2000-gebieden, en kopieën 
van de besluiten inzake de vergunningen. 

Zoals de autoriteiten aangaven, werd tijdens de beoordelingsprocedures geconcludeerd dat de 
windmolenparken zich buiten de Natura 2000-gebieden bevonden. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied van communautair belang is PLH220024 Przymorskie Błota en bevindt zich 
op 1,9 km van het windmolenpark Duninowo-Pęplino (U1). De dichtstbijzijnde speciale 
beschermingszone, PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku, is gelegen op een afstand van 
4,9 km. Wat betreft Możdżanowo-Starkowo (U2) zijn de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 
van communautair belang PLH220024 Przymorskie Błota en PLH220038 Dolina Wieprzy i 
Studnicy. Deze gebieden liggen beide op een afstand van meer dan 5 km. De dichtstbijzijnde 
speciale beschermingszone, PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku, is gelegen op een afstand 
van 6,4 km.

De autoriteiten geven tevens aan dat het dichtstbijzijnde gebied, SCI PLH220024, is aangewezen 
als Natura 2000-gebied ter bescherming van negen typen habitats van communautair belang, met 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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name wetlands, seminatuurlijk grasland en bosgebieden. Uitgaande van de afstand en de aard 
van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden, hebben de autoriteiten geconcludeerd dat de 
projecten geen aanzienlijk effect zouden hebben op de integriteit van deze gebieden. Volgens de 
autoriteiten hebben de auteurs van de milieueffectrapportages ook het effect van de projecten op 
de fauna en flora, met name op vogels en vleermuizen, bestudeerd, alsmede het cumulatieve 
effect met overige nabij gelegen windmolenparken. Op basis van deze analyses hebben de 
autoriteiten geconcludeerd dat de projecten geen aanzienlijke nadelige gevolgen zouden hebben 
voor het milieu. Bovendien hebben de autoriteiten de Commissie gewezen op het feit dat bij de 
besluiten inzake de vergunningen voor de projecten, de projectontwikkelaar een driejarige 
verplichting is opgelegd om het effect op vleermuizen en vogels bij te houden en om, waar 
nodig, aanvullende beperkende maatregelen te treffen. De autoriteiten houden derhalve staande 
dat de projecten in overeenstemming zijn met de verplichtingen ingevolgde artikel 6, lid 3 van de 
Habitatrichtlijn.

Conclusie
Na de door de Poolse autoriteiten en door indiener verstrekte documenten te hebben bestudeerd, 
kan de Commissie niet concluderen dat tijdens de procedure voor het verlenen van vergunningen 
voor de windmolenparken Duninowo-Pęplino (U1) en Możdżanowo-Starkowo (U2) in de 
gemeente Ustka, de bepalingen van de Habitatrichtlijn zijn geschonden. 


