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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0929/2010, którą złożył René la Cour Sell (Dania) w imieniu „The 
Danish Society for Nature Conservation” (DN), z jednym dodatkowym 
podpisem, w sprawie stworzenia ośrodka testowego dla wielkich wiatraków w 
Østerild w gminie Thisted oraz nieprzestrzegania obowiązującego 
prawodawstwa UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, dyrektor „The Danish Society for Nature Conservation” (DN), zgłasza 
skargę w związku z przyjęciem projektu ustawy w celu stworzenia krajowego ośrodka 
testowego dla wielkich wiatraków w Østerild w gminie Thisted. Ustawa ta ma wejść w życie 
dnia 1 października 2010 r. Natychmiast po wejściu ustawy w życie ma się rozpocząć wyrąb 
lasu i inne przygotowania do realizacji przedsięwzięcia. Składający petycję zauważa, że 
w bezpośrednim sąsiedztwie odnośnych obszarów znajdują się ważne tereny sieci Natura 
2000, a największy z nich, liczący 6000 hektarów rezerwat przyrody Vejlerne, jest objęty 
ochroną na mocy konwencji ramsarskiej. Składający petycję podkreśla, że przedsięwzięcie 
oznacza złamanie przepisów dyrektywy Rady nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dyrektywy Rady nr 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywy Rady nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
Ponadto składający petycję zauważa, że duńskie Ministerstwo Ochrony Środowiska nie 
skorzystało z propozycji alternatywnego usytuowania ośrodka testowego zgłoszonych przez 
DN. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do jak najszybszego podjęcia 
interwencji w celu dopilnowania, aby duńskie władze przestrzegały obowiązującego 
prawodawstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
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dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Petycja została również złożona w formie skargi do Komisji przez organizację „Danish 
Society for Nature Conservation”. Przepisy art. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 dyrektywy 
siedliskowej1nakładają na wszystkie państwa członkowskie obowiązek przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny każdego planu lub przedsięwzięcia, które może w znaczny sposób 
oddziaływać na obszary należące do sieci Natura 2000. Następnie na podstawie wyników 
takiej oceny z uwzględnieniem wszystkich warunków panujących na określonym obszarze 
właściwe władze przyznają pozwolenie na prowadzenie określonych działań lub odmawiają 
przyznania takiego pozwolenia.

Komisja dokonała oceny skargi z technicznego punktu widzenia i określiła szereg aspektów, 
w odniesieniu do których zwraca się do władz duńskich o przekazanie dalszych informacji. 
Powyższe dotyczy m.in. stosowania art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej oraz podstawy 
wydania decyzji o tym, że przedsięwzięcie może niekorzystnie wpłynąć na integralność 
sąsiednich obszarów Natura 2000, włącznie z oceną wskazującą, czy istnieje potrzeba 
zainicjowania procesu określonego w art. 6 ust. 4.

Komisja dąży do uzyskania następujących informacji, istotnych w kontekście art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej:
 ocena potencjalnego wpływu na siedliska i gatunki na sąsiednich obszarach Natura 2000, 

przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych informacji;
 ocena wszystkich aspektów związanych z potencjalnym wpływem na gatunki ptaków;
 ocena zewnętrznego wpływu zmian hydrologicznych w miejscu realizacji 

przedsięwzięcia na sąsiednie obszary Natura 2000;
 włączenie środków mających na celu uniknięcie niekorzystnego wpływu na gatunki 

objęte załącznikiem IV, smużka leśna (Sicista betulina);
 ustanowienie kompleksowego planu dotyczącego obszaru otaczającego miejsce realizacji 

przedsięwzięcia;
 ustanowienie programu dotyczącego monitorowania ex-post w celu określenia 

nieoczekiwanego lub nieznanego wpływu, który może uzasadniać wdrożenie dalszych 
dostosowań, dotyczących np. środków kompensacyjnych lub łagodzących;

oraz, również w odniesieniu do art. 12 i 16 dyrektywy siedliskowej:
 sposób przestrzegania art. 12 lit. d) oraz art. 16 dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do 

smużki leśnej (Sicista betulina).

W odniesieniu do dyrektywy OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne2) 
z informacji udostępnionych Komisji wynika, że władze właściwe w sprawach środowiska 
przygotowały sprawozdanie dotyczące wpływu przedsięwzięcia na środowisko, a konsultacje 
społeczne miały miejsce przed przyjęciem dokumentu budowy zezwalającego na rozpoczęcie 
prac nad budową krajowego ośrodka testowego dla turbin wiatrowych w Østerild. Na 
podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja nie może jednak 

                                               
1Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
2Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
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stwierdzić ewentualnego naruszenia wymogów określonych w dyrektywie OOŚ. Komisja 
będzie dążyła do uzyskania od władz krajowych dodatkowych informacji dotyczących 
zastosowanej procedury w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz wyników tej 
oceny zgodnie ze standardowymi wymogami dyrektywy OOŚ.

Po uzyskaniu dodatkowych informacji od władz duńskich Komisja podejmie decyzję 
o ewentualnym dalszym prowadzeniu przedmiotowej sprawy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja dokonała oceny skargi z technicznego punktu widzenia i w 2011 r. dokonała 
dwukrotnej wymiany informacji z władzami duńskimi w sprawie wpływu ośrodka testowego 
dla turbin wiatrowych w Østerild na środowisko. Komisja zbadała również procedurę w 
zakresie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tego przedsięwzięcia. W 
szczególności Komisja dokonała oceny odpowiedzi właściwych władz duńskich na temat 
następujących zagadnień:

Ewentualne zagrożenia związane z wpływem zewnętrznym zmian hydrologicznych w miejscu 
realizacji przedsięwzięcia na sąsiednie obszary Natura 2000:

W tym zakresie wyjaśniono, że określono w sumie dwanaście projektów kompensacyjnych w 
celu zapewnienia, że nie odprowadza się dodatkowych ilości azotu do obszarów Natura 2000 
w wyniku wycinki lasu. Wszystkie przedmiotowe tereny podmokłe będą położone poza 
obszarami Natura 2000. Niektóre rowy melioracyjne zostaną zamknięte w celu zapewnienia 
możliwie najbardziej naturalnej hydrologii. Po dokonaniu oceny tych informacji Komisja nie 
była w stanie stwierdzić, czy zmiany hydrologiczne w miejscu realizacji przedsięwzięcia będą 
miały negatywny wpływ na siedliska i gatunki znajdujące się na obszarach Natura 2000 
położonych w dole rzeki.

Ewentualne zagrożenia dla łabędzi i gęsi żerujących w miejscu realizacji przedsięwzięcia:

Po dwóch wymianach informacji z właściwymi władzami duńskimi wyjaśniono, że grunty 
orne wewnątrz obszaru objętego przedsięwzięciem są czasami wykorzystywane przez 
żerujące gęsi i łabędzie, ale rzadziej i w małej liczbie w porównaniu z innymi obszarami w 
tym regionie. Informacje te poparto danymi z obserwacji ptaków w latach 2008–2011 oraz 
informacjami ze strony internetowej krajowego partnera organizacji BirdLife. Uwzględniając 
powyższe, Komisja nie była w stanie stwierdzić, że miejsce realizacji przedsięwzięcia było 
atrakcyjnym miejscem żerowania dla łabędzi i gęsi, a problem tras przelotowych zostanie 
zbadany w ramach przyszłego programu monitorowania. 

Ocena łącznego wpływu na orła bielika (Haliaeetus albicilla):

Potwierdzono, że orzeł bielik pojawia się na przedmiotowym obszarze, chociaż głównie 
zamieszkuje obszary Natura 2000 znajdujące się na południe od miejsca realizacji 
przedsięwzięcia. Ocenia się, że miejsce realizacji przedsięwzięcia nie ma szczególnego 
znaczenia dla gatunku. Planuje się pewne środki w celu zmniejszenia ryzyka zderzeń ptaków, 
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na przykład poprowadzenie pod ziemią linii zasilania przez obszar realizacji przedsięwzięcia 
czy rozbiórka co najmniej pięciu znajdujących się w pobliżu turbin wiatrowych. Ponadto 
prowadzony będzie ogólny nadzór wszystkich gatunków wymienionych w załączniku I 
dyrektywy ptasiej występujących w obszarze realizacji przedsięwzięcia, wśród których 
znajdują się orły bieliki.

Ewentualne zagrożenia dla ptaków migrujących:

W wyniku pilotażowego dochodzenia UE wyjaśniono, że Północna Jutlandia jest usytuowana 
wzdłuż szlaku migracyjnego północ-południe, bardzo często wykorzystywanego podczas 
wiosennej migracji. Jednak większość migracji przepływa szlakiem położonym bardziej na 
wschód, w kierunku Szwecji i Norwegii, a zatem nie koncentruje się na tej części północno-
zachodniej Jutlandii, w której znajdować się będzie ośrodek testowy. Ponadto siedem turbin 
wiatrowych zostało rozmieszczonych równolegle względem głównych kierunków lotu. W 
celu rozwiązania problemu ogólnego braku wiedzy na temat oddziaływania 
wielkogabarytowych turbin, które mają być testowane w ośrodku, na ptaki wdrożono już 
program dotyczący monitorowania. 

Smużka leśna (Sicista betulina) w miejscu realizacji przedsięwzięcia:

Jeżeli chodzi o smużkę leśną, władze duńskie zauważyły jej szerokie występowanie w 
regionie w pobliżu, ale nie w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przy przewadze 
plantacji drzew iglastych i gruntów ornych cechy siedliskowe preferowane przez te gatunki 
rzadko występują w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia. Poza tym wraz ze 
stworzeniem wielu nowych elementów krajobrazu, takich jak stawy, tereny podmokłe, 
wrzosowiska, pastwiska itp., warunki dla bytowania smużki leśnej i innych gatunków 
mogłyby się poprawić.

Plan miejsca realizacji przedsięwzięcia:

W związku z tym za pośrednictwem unijnego systemu pilotażowego Komisja zbadała 
również, czy przeprowadzono analizy w celu wyjaśnienia, w jakim stopniu różne propozycje 
są możliwe do połączenia, oraz czy środki mające na celu rozwiązanie jednego konkretnego 
problemu nie przyczyniają się przypadkiem do stworzenia innych zagrożeń; np. czy nowe 
tereny podmokłe i zbiorniki wodne nie przyciągną nietoperzy, które mogłyby zacząć 
żerowanie w pobliżu turbin. W odniesieniu do tej kwestii władze duńskie wyjaśniły, że 
obecnie miejsce realizacji przedsięwzięcia nie jest atrakcyjnym obszarem dla nietoperzy. 
Jednak duńskie władze przyznały, że przy planowanej restytucji obszaru istnieje możliwość 
utworzenia nowych i bardziej atrakcyjnych siedlisk dla nietoperzy. W związku z tym 
nietoperze będą objęte programem monitorowania, który zostanie przeprowadzony przez 
Duński Narodowy Instytut Badań nad Środowiskiem Naturalnym (NERI) przy Uniwersytecie 
Aarhus (zob. również punkt Program dotyczący monitorowania ex-post).

Program dotyczący monitorowania ex-post:

Wyjaśniono, że jednym z warunków uchwalenia ustawy dotyczącej ośrodka testowego było 
to, że przed realizacją ośrodka zostanie powołany program dotyczący monitorowania w celu 
badania wpływu obiektu na ptaki i nietoperze w szczególności. Prowadzony będzie również 
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ogólny nadzór wszystkich gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej 
występujących w obszarze realizacji przedsięwzięcia i nadzór w odniesieniu do ich lokalnych 
miejsc występowania. Program dotyczący monitorowania powinien uwzględniać:

• występowanie, rozmieszczenie przestrzenne i wysokość lotu łabędzia krzykliwego, 
gęsi krótkodziobej i gęsi zbożowej, zautomatyzowane rejestrowanie lelka zwyczajnego w 
pobliżu turbin wiatrowych z kamer na podczerwień, ptaki będące ofiarami zderzeń będą 
poszukiwane standardowymi metodami z wykorzystaniem specjalnie wyszkolonych psów; 
monitorowanie ptaków obejmuje badania podstawowe w okresie 2011–12 oraz program 
dotyczący monitorowania ex-post w latach 2013–16;
• monitorowanie podstawowe nietoperzy, zachowania przy turbinach wiatrowych (w 
tym automatyczna rejestracja) i poszukiwania naziemne ptaków będących ofiarami zderzeń; 
badanie wstępne przeprowadzone w roku 2011 oraz badania ex-post w latach 2013–2014;
• program dla siedlisk wydmowych, obejmujący badania podstawowe i badania ex-post 
do roku 2021.

Jeśli chodzi o mniej mobilne gatunki wymienione w załączniku IV (tj. gatunki inne niż 
nietoperze, np. płazy i jaszczurki zwinki), wyjaśniono, że plan realizacji przedsięwzięcia ma 
na celu odtworzenie starych siedlisk i utworzenie nowych oraz wspieranie lokalnych 
populacji w sposób wykraczający daleko poza dotychczasowy poziom. W związku z tym 
władze duńskie nie dokonują szczegółowego monitorowania gatunków wymienionych w 
załączniku IV, ale restytucja wrzosowisk wydmowych ma poważne konsekwencje dla 
zarządzania środowiskiem i jej skutki będą badane w ramach programu dotyczącego 
monitorowania. Władze duńskie potwierdziły również, że dokonane zostaną niezbędne 
zmiany i korekty dotyczące działalności ośrodka testowego w zakresie koniecznym w 
odniesieniu do wyników programu dotyczącego monitorowania.

Zgodność z dyrektywą 2011/92/UE (wcześniej dyrektywa 85/337/EWG) (zwana dalej 
dyrektywą OOŚ):

W tej kwestii wyjaśniono, że chociaż zezwolenie na inwestycję zostało wydane poprzez 
przyjęcie przez parlament ustawy nr 647 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ośrodka 
testowego dla turbin wiatrowych w Østerild, Ministerstwo Ochrony Środowiska dokonało 
wcześniej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. Sprawozdanie w 
sprawie oddziaływania na środowisko zostało zgłoszone do konsultacji społecznej w dniu 7 
stycznia 2010 r. z terminem do dnia 5 marca 2010 r. Konsultacje społeczne doprowadziły do 
realizacji szeregu ocen uzupełniających i do wprowadzenia zmian w przedsięwzięciu. 
Materiały te zostały opublikowane na stronie internetowej Naturstyrelsen.

W dniu 9 kwietnia 2010 r. projekt ustawy złożono w Parlamencie. Od tej daty opinia 
publiczna i wszystkie zainteresowane strony miały dostęp do wszystkich istotnych 
dokumentów na stronie internetowej parlamentu i miały możliwość zgłaszać uwagi do 
Sejmowej Komisji ds. Ochrony Środowiska i Planowania. Naturstyrelsen umieściło również 
szereg dokumentów na swojej stronie internetowej, które zostały wysłane do stron 
porozumienia w trakcie negocjacji. W dniu 20 kwietnia w Christiansborg odbyło się 
przesłuchanie biegłych dla posłów i prasy. Ustawa została następnie szczegółowo omówiona 
przez Parlamentarną Komisję ds. Ochrony Środowiska i Planowania, która postawiła szereg 
dodatkowych pytań i wniosła o dostarczenie szeregu opinii biegłych na temat oddziaływania 
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przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 4 czerwca 2010 r. uchwalono projekt ustawy w sprawie 
ośrodka testowego dla turbin wiatrowych w Østerild.

W listopadzie 2010 r. ogłoszono, że przedsięwzięcie planowane w ramach ustawy z czerwca 
2010 r. nie jest w pełni zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi hałasu. W związku z 
tym minister ochrony środowiska zawiesił przedsięwzięcie i podjął działania mające na celu 
sporządzenie dodatkowego sprawozdania w sprawie oddziaływania na środowisko oraz 
projektu aktu zmieniającego wymaganego do zmiany projektu opisanego w pierwotnym 
sprawozdaniu w sprawie oddziaływania na środowisko z 2009 r., tak aby zapewnić zgodność 
przedsięwzięcia z krajowymi przepisami dotyczącymi hałasu generowanego przez turbiny 
wiatrowe. Uzupełniające sprawozdanie w sprawie oddziaływania na środowisko oraz projekt 
aktu zmieniającego poddano konsultacji społecznej w dniach od 8 grudnia 2010 r. do 6 
stycznia 2011 r. W dniu 24 lutego 2011 r. parlament uchwalił akt zmieniający ustawę. Wszedł 
on w życie z dniem 3 marca 2011 r., po której to dacie projekt mógł zostać wdrożony.

Komisja zwróciła się do władz duńskich również o wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono 
zgodność ze zwolnieniem przewidzianym w art. 1 ust. 4 dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. Władze duńskie odpowiedziały, że zarówno w ramach 
pierwszej ustawy z 2010 r., jak i aktu zmieniającego z 2011 r. przekazano szczegółowe 
informacje na temat przedsięwzięcia zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy. Przed przyjęciem 
projektu minister i parlament mieli dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z 
dyrektywą OOŚ powinien posiadać organ właściwy w trakcie ogólnego postępowania w 
sprawie zatwierdzenia podobnego projektu od przedsiębiorcy. Ponadto, według władz 
duńskich procedura konsultacji i duński proces legislacyjny zapewniają, że wszystkie 
szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia i jego wpływu na środowisko zostały 
udostępnione do publicznej wiadomości w celu umożliwienia publicznej debaty przed 
przyjęciem ustaw. 

Wniosek

W związku z powyższym Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia dyrektywy ptasiej 
2009/147/WE, dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG lub dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko 2011/92/UE.


