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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1077/2011, którą złożyła Sigrid Kremser (Niemcy) w imieniu 
Bürgerinitiative Starkenberg w sprawie planowanej budowy farmy 
wiatrowej na obszarze lęgowym i żerowania kani czarnej i kani rudej

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się planowanej budowie farmy wiatrowej w gminie 
Starkenberg w Turyngii (Niemcy). Farma wiatrowa planowana jest na obszarze lęgowym
i żerowania kani czarnej (Milvus migrans) i kani rudej (Milvus milvus). Obszar ten 
zamieszkują również inne gatunki zwierząt, w tym chronione nietoperze. Ponadto składająca 
petycję twierdzi, że usytuowanie turbin wiatrowych zaplanowano zbyt blisko domów, co 
spowoduje zagrożenie dla zdrowia lokalnych mieszkańców.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Składająca petycję sprzeciwia się projektowi budowy dwóch siłowni wiatrowych na terenie 
gminy Starkenberg (Niemcy/Turyngia). Według składającej petycję proponowany obszar to 
siedlisko lęgowe i miejsce żerowania kani rudej (Milvus milvus), kani czarnej (Milvus 
migrans), kobuza (Falco subbuteo), żołny zwyczajnej (Merops apiaster), sieweczki rzecznej 
(Charadrius dubius), gąsiorka (Lanius collurio) i nietoperzy. Składająca petycję twierdzi, że 
planowana farma wiatrowa sprzeczna jest z europejskim prawodawstwem w dziedzinie 
ochrony środowiska.
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Komisja nie posiada uprawnień do zatwierdzania lub wstrzymywania projektów. Rola 
Komisji polega na dopilnowaniu, aby państwa członkowskie we właściwy sposób stosowały 
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).
Wszystkie gatunki dzikiego ptactwa występujące w naturze na europejskim terytorium państw 
członkowskich UE są chronione na mocy dyrektywy ptasiej uzupełnionej przepisami 
dyrektywy siedliskowej; obie dyrektywy przewidują mechanizm mający na celu zapewnienie 
oceny każdego projektu pod względem wpływu na gatunki ptaków. Ponadto Komisja jest 
przekonana, że eksploatację farm wiatrowych można pogodzić z ochroną dzikiego ptactwa.

Dzikie ptactwo, ale także inne rodzaje taksonów i siedlisk mogą 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 zminimalizowania ich wpływu na różnorodność biologiczną.
W konsekwencji Komisja opublikowała wytyczne w sprawie energii wiatrowej3. 
Przedmiotowy obszar usytuowany jest na terenie fabryki materiałów budowlanych
w Starkenberg. Inwestor planuje zbudować dwie siłownie wiatrowe. W pobliżu nie znajduje 
się żaden obszar sieci Natura 2000. Zgodnie z art. 4 ust. 2 i załącznikiem II do dyrektywy 
dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko4 do kompetencji państw członkowskich 
należy ustalenie, czy przedsięwzięcia związane z energią wiatrową podlegają ocenie 
oddziaływania na środowisko. Dlatego właściwe władze niemieckie uznały, że 
przedsięwzięcie to jest zbyt małe, aby poddać je takiej ocenie5.

Komisja zakłada, że plan obszarów o priorytetowym znaczeniu dla energii wiatrowej we 
wschodniej Turyngii został opracowany w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W planie tym wskazano 14 obszarów
o priorytetowym znaczeniu dla energii wiatrowej, które są odpowiednie do budowy farm 
wiatrowych i stanowią 0,18% terytorium wschodniej Turyngii. Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko w ramach regionalnego planu dla wschodniej Turyngii została 
zakończona w dniu 30 czerwca 2006 r.
W planie regionalnym przedmiotowy obszar oznaczono jako obszar o charakterze 
priorytetowym dla instalacji elektrowni wiatrowych. Takie planowanie strategiczne nie tylko 
pozwala wskazać najbardziej odpowiednie lokalizacje dla instalacji elektrowni wiatrowych, 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa, ujednolicająca dyrektywę 79/409/EWG; Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7
2 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
3 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

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 
ujednolicająca dyrektywę 85/337/EWG; Dz.U. L 26 z 28.1.2012

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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lecz również pozwala zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego. Stanowi 
to procedurę zatwierdzenia przeprowadzaną zanim będzie można wnioskować o konkretne 
przedsięwzięcie dotyczące budowy farmy wiatrowej i zanim będzie mogło ono zostać 
zaplanowane na późniejszym etapie. W rezultacie indywidualny projekt został zaplanowany 
na mniejszą skalę niż w planowaniu strategicznym. Lokalne oddziaływanie na środowisko, 
takie jak ewentualne wystąpienie znaczących negatywnych skutków dla niektórych gatunków 
ptaków, zostanie określone i może skutkować koniecznością zmiany rozmiarów parku 
wiatrowego lub przedsięwzięciem środków łagodzących to oddziaływanie.

Wniosek
Na podstawie informacji dostarczonych przez składającą petycję oraz zawartych w publicznie 
dostępnych dokumentach organów krajowych Komisja nie może stwierdzić naruszenia 
przepisów UE dotyczących ochrony środowiska.


