
CM\887594PL.doc PE462.668v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1008/2010, którą złożył Peter Kranz (Niemcy) w sprawie protestu 
społecznego przeciwko farmie wiatrowej planowanej w Wolfhagen (Hesja) 

1. Streszczenie petycji

W 2008 r. zainicjowano kampanię społeczną mającą na celu wstrzymanie budowy farmy 
wiatrowej. Planowany park wiatrowy ma znaleźć się w pobliżu rezerwatu przyrody 
(Habichtswald), w którym żyją liczne gatunki chronione. Władze lokalne rzekomo odmówiły 
omówienia wyboru innych lokalizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Petycja

Rząd kraju związkowego Hesja planuje zwiększenie produkcji zrównoważonej energii o 20% 
do 2020 r. W związku z tym wyznacza się obecnie stosowne obszary, na których można 
zlokalizować elektrownie wiatrowe. Ponadto ocenia się obecnie wpływ elektrowni 
wiatrowych na gospodarkę i środowisko. Jako dogodne miejsce zlokalizowania czterech 
turbin wiatrowych (początkowo planowano umieszczenie tam pięciu turbin) wyznaczono 
obszar zlokalizowany w pobliżu miasta Wolfhagen (okręg Kessel, Hesja/Niemcy), w lesie 
Rödeser Berg. Projekt jest realizowany przez „Stadtwerke Wolfhagen”.

Uwagi Komisji
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Komisja nie posiada uprawnień do zatwierdzania lub wstrzymywania przedsięwzięć. Rola 
Komisja polega na zapewnieniu, że państwa członkowskie we właściwy sposób stosują prawo 
UE podczas zatwierdzania projektów. Kwestie związane z ochroną środowiska reguluje na 
szczeblu UE dyrektywa 2009/174/WE1 (dyrektywa ptasia) oraz dyrektywa 92/43/EWG2

(dyrektywa siedliskowa). Celem wyżej wymienionych dyrektyw jest zapewnienie dobrego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków objętych ww. dyrektywami. 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 dyrektywą 92/43/EWG. Powyższe obszary tworzą sieć Natura 2000.

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

a)  Dyrektywa siedliskowa i aspekt ekologiczny przedmiotowego lasu

Las „Rödeser Berg” nie stanowi obszaru objętego dyrektywą 92/43/EWG. Z informacji 
przekazanych przez organy administracji leśnej Hesji wynika, że w 2007 r. las został 
częściowo zniszczony przez huragan Kirył, a następnie przez plagę korników. Powierzchnia 
lasu wynosi 1000 ha; obszar przeznaczony pod budowę elektrowni wiatrowej wynosi 1,5 ha. 
Zgodnie z obowiązującymi w Hesji przepisami w dziedzinie leśnictwa w przypadku wyrębu 
każdej części lasu – bez względu na to, czy była wcześniej zniszczona – zalesia się 
w stosownym miejscu taki sam obszar. W konsekwencji nawet metr kwadratowy lasu nie 
zostaje utracony. 

b) Dyrektywa ptasia

Wszystkie gatunki dzikich ptaków występujące w naturze na europejskim terytorium państw 
członkowskich UE są chronione na mocy dyrektywy ptasiej uzupełnianej przepisami 
dyrektywy siedliskowej; obie dyrektywy przewidują mechanizm mający na celu zapewnienie, 
że każde nowe przedsięwzięcie, takie jak planowane elektrownie wiatrowe, podlega ocenie 
pod względem wpływu na gatunki ptaków. Ponadto Komisja jest przekonana, że eksploatację 
elektrowni wiatrowych można pogodzić z ochroną dzikiego ptactwa. Rozwój energetyki 
wiatrowej musi być zgodny z wymogami w zakresie ochrony przyrody określonymi w prawie 
UE oraz w innych właściwych przepisach prawa międzynarodowego stosowanych w Europie. 
Równocześnie musi jednak uwzględniać cele i wymogi polityki i prawodawstwa UE 
w zakresie odnawialnych źródeł energii.

                                               
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.
2 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.7.
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Dzikie ptactwo może być w szczególny sposób wrażliwe na rozwój energetyki wiatrowej. 
Powyższe dotyczy również innych rodzajów taksonów i siedlisk, które są uznawane za 
narażone w znaczny sposób na zagrożenia związane z nieodpowiednim rozwojem energetyki 
wiatrowej. W związku z tym Komisja promuje dobre praktyki związane z lokalizacją, 
planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją tego rodzaju obiektów w celu 
ograniczenia ich wpływu na różnorodność biologiczną1.

To, że energia wiatrowa może mieć wpływ na niektóre lokalnie występujące gatunki ptaków 
nie może przesądzać, że przedsięwzięcie negatywnie wpływa na stan ochrony tych gatunków 
w regionie. Z informacji przekazanych przez właściwe organy krajowe wynika, że 
przedsięwzięcie zostało poddane ocenie oddziaływania na środowisko, obejmującej również 
wpływ na lokalną populację ptaków. Podsumowując, należy stwierdzić, że obszar elektrowni 
wiatrowej ma niewielki wpływ na ptaki migrujące i osiadłe.

Mimo to grupa robocza, składająca się z obrońców przyrody, kierowników projektów 
w zakresie energii wiatrowej oraz przedstawicieli władz, ocenia obecnie, w jaki najlepszy 
sposób można eksploatować elektrownie wiatrowe zgodnie z wymogami w zakresie ochrony 
ptaków. Jeżeli chodzi o „Rödeser Berg”, to przewidziano zastosowanie platformy pomiarowej 
i testowej w celu dokonania oceny ogólnego potencjalnego wpływu turbin wiatrowych, 
a następnie specyficznego wpływu na nietoperze poprzez emitowanie fal ultradźwiękowych.

Wniosek

Na podstawie dostępnych informacji, w tym korespondencji przesłanej przez składającego 
petycję do Komisji Petycji w dniu 21 marca 2011 r., Komisja stwierdza, że brak jest 
dowodów wskazujących na naruszenie prawodawstwa UE dotyczącego ochrony środowiska.

4. Odpowiedź Komisji (REV.) otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W dniach 3 czerwca, 5 sierpnia i 29 września 2011 r. składający petycję przedłożył 
dodatkowe informacje.  Pierwszy komunikat w sprawie petycji zawierał już te dodatkowe 
informacje. 

Zgodnie z wiadomością przekazaną ustnie przez przedstawiciela Komisji na posiedzeniu 
Komisji Petycji w dniu 4 października 2011 r. Komisja może potwierdzić stwierdzenie 
składającego petycję, że regionalny plan energetyki wiatrowej w północnej Hesji został 
unieważniony przez sąd administracyjny w Kassel. W rezultacie władze regionu muszą 
dokonać nowej oceny oddziaływania tego planu na środowisko. 

Wniosek

Na podstawie dostępnych informacji Komisja stwierdza, że brak jest dowodów wskazujących 
na naruszenie przepisów UE dotyczących ochrony środowiska. 
                                               
1 Komisja Europejska (2010 r.): Wytyczne w sprawie energii wiatrowej i sieci Natura 2000. Link: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.
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