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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0935/2011, którą złożył Karl-Georg Hildebrand (Niemcy) wraz 
z 9 podpisami, w sprawie planowanej instalacji elektrowni wiatrowej 
w gminie Burghaun w Niemczech 

1. Streszczenie petycji

Według składającego petycję farmy wiatrowe stanowią obciążenie dla ludzi i środowiska. 
Z zasady nie jest on przeciwny energetyce wiatrowej, pod warunkiem że turbiny wiatrowe 
instalowane są w odpowiednim miejscu. Składający petycję uważa jednak, że budowa farmy 
wiatrowej w gminie Burghaun jest niemożliwa do przyjęcia, ponieważ zaplanowano ją na 
obszarze przyrodniczym, który do tej pory pozostawał właściwie nietknięty pod względem 
ekologicznym. Teren ten stanowi obszar gniazdowania i żerowania kani rudej (Milvus 
milvus), chronionego gatunku ptaków drapieżnych. Według składającego petycję władze 
lokalne próbowały przeforsować plan utworzenia farmy wiatrowej, nie uwzględniając 
wspomnianych przez niego zastrzeżeń i sprawozdania na temat sytuacji w Burghaun.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja nie posiada uprawnień do zatwierdzania lub wstrzymywania przedsięwzięć. Rola 
Komisji polega na dopilnowaniu, by państwa członkowskie we właściwy sposób stosowały 
prawo UE przy zatwierdzaniu przedsięwzięć. Kwestie związane z ochroną środowiska zostały 
uregulowane na szczeblu UE dyrektywą 2009/147/WE1(dyrektywa ptasia) oraz dyrektywą 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; 
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92/43/EWG 2 (dyrektywa siedliskowa).

Wszystkie gatunki dzikiego ptactwa występujące na terytorium państw członkowskich UE są 
chronione na mocy dyrektywy ptasiej1, którą uzupełniają przepisy dyrektywy siedliskowej; w 
obu dyrektywach przewiduje się mechanizm mający na celu dopilnowanie tego, by każde 
nowe przedsięwzięcie podlegało ocenie pod kątem wpływu na gatunki ptaków. Ponadto 
Komisja jest przekonana, że eksploatację farm wiatrowych można pogodzić z ochroną 
dzikiego ptactwa.

Dzikie ptactwo może być w szczególny sposób wrażliwe na rozwój 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 biologiczną2. To, że energia wiatrowa może mieć wpływ na 
niektóre lokalnie występujące gatunki ptaków nie może jednak przesądzać tego, że 
przedsięwzięcie negatywnie wpływa na stan ochrony tych gatunków w regionie.

Przedmiotowy obszar to „Hühnerberg” – otaczają go autostrada A7 i drogi krajowe L3169 
i B 27. Obecnie jest on wykorzystywany dla celów rolniczych. W pobliżu nie znajduje się 
żaden obszar sieci Natura 2000. W regionalnym planie rozwoju przestrzennego obszar ten 
oznaczono jako obszar o charakterze priorytetowym dla instalacji elektrowni wiatrowych. 
Jednak na tym etapie nie jest realizowane żadne przedsięwzięcie budowy farmy wiatrowej 
jako takie; brak jest też jakichkolwiek dodatkowych specyfikacji dotyczących liczby lub 
rozmiarów tych potencjalnych farm wiatrowych. W rzeczywistości w regionalnym planie 
rozwoju przestrzennego oznaczono jedynie odpowiednie obszary. Planowanie strategiczne nie 
tylko pozwala wskazać najbardziej odpowiednie lokalizacje dla instalacji elektrowni 
wiatrowych, lecz również pozwala zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska 
naturalnego. Stanowi to procedurę zatwierdzenia przeprowadzaną zanim konkretne 
przedsięwzięcie dotyczące budowy farmy wiatrowej będzie mogło zostać zaplanowane 
i zrealizowane na późniejszym etapie. Lokalny wpływ na środowisko, w tym m.in. wszelkie 
negatywne skutki dla kani rudej, zostanie określony i może skutkować koniecznością zmiany 
rozmiarów parku wiatrowego i/lub przedsięwzięciem środków łagodzących ten wpływ. 

Wnioski

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję oraz zawartych 
w publicznie dostępnych dokumentach organów krajowych Komisja nie może stwierdzić 
naruszenia prawa środowiskowego UE.

                                                                                                                                                  
Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, kodyfikująca dyrektywę 
79/409/EWG; Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

2Komisja Europejska (2010 r.): Wytyczne w sprawie energii wiatrowej i sieci Natura 2000. Odsyłacz: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.


