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1. WSTĘPNA KONTROLA I ODPOWIEDNIA OCENA: PODEJŚCIA, METODY, PRZYKŁADY Z 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

1.1 Informacje i praktyczne narzędzia wspierające wstępną kontrolę i odpowiednie oceny 

(OO) 

Niemcy – Baza danych i system informacyjny Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody (BfN) 

na potrzeby odpowiednich ocen 

Niezbędne informacje na temat potencjalnych negatywnych skutków niemal wszystkich 
rodzajów przedsięwzięć i planów znajdują się w systemie informacyjnym FFH-VP-Info 
Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody. Dodatkowo FFH-VP-Info zawiera obszerną bazę 
danych dotyczących możliwych rodzajów oddziaływania i wpływu na konkretne typy siedlisk 
i gatunków, z której można korzystać przy przeprowadzaniu wstępnej kontroli i odpowiednich 
ocen: http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Cele i funkcje FFH-VP-Info 

FFH-VP-Info przede wszystkim funkcjonuje jako centralna platforma dostarczająca informacji 
na temat czynników oddziaływania, które należy uwzględnić na potrzeby wstępnej kontroli 
(etap 1) i odpowiednich ocen (etap 2) planów lub przedsięwzięć, jak również informacji na 
temat potencjalnego wpływu oddziaływania na określone siedliska i gatunki w ramach 
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej. 

Typ dostępu nr 1 (rodzaje przedsięwzięć, plany, czynniki wpływu) ma na celu wsparcie 
twórców i wykonawców przedsięwzięć dzięki zapewnieniu szybkiego przeglądu wszystkich 
czynników oddziaływania, które muszą oni wziąć pod uwagę. 

Typ dostępu nr 2 (siedliska, gatunki) umożliwia pozyskanie szczegółowych informacji na temat 
konkretnego wpływu czynnika oddziaływania na siedliska lub gatunki, który to wpływ może 
być istotny dla przedsięwzięcia. 

Dodatkowe informacje obejmują słowniczek, cytowaną literaturę oraz dane o mobilności 
i zasięgach występowania gatunków. 

Ogólnie rzecz biorąc, FFH-VP-Info ma na celu zapewnienie najlepszej wiedzy naukowej, aby 
ułatwić ekspertom przeprowadzanie ocen i ich kontrolę przez organy wydające pozwolenia. 
Kompletność i dokładność ocen jest ważna dla zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego, 
niemniej poświęcony czas, środki finansowe i nakład pracy po obu stronach można utrzymać 
na rozsądnym poziomie dzięki zapewnieniu łatwego dostępu do odpowiednich informacji. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (wprowadzenie dotyczące FFH-VP-Info) 

II. Narzędzie do wstępnej kontroli w odniesieniu do rodzajów przedsięwzięć i planów oraz 

ich możliwych skutków 

Narzędzie do wstępnej kontroli dostarcza danych na temat około 140 rodzajów przedsięwzięć 
podzielonych na 19 grup. Dane te obejmują oszacowanie możliwej istotności 36 różnych 
czynników oddziaływania. Istotność oznacza się za pomocą cyfr: 

0 = zwykle nieistotne (możliwe wyjątki) 

1 = potencjalnie istotne 

2 = zwykle/na ogół istotne. 

W odniesieniu do każdego rodzaju przedsięwzięcia dostępne są lista kontrolna i raport 
z krótkimi wyjaśnieniami dotyczącymi oceny istotności czynników oddziaływania. 
W odniesieniu do każdego czynnika oddziaływania podano łącze do strony wyjaśniającej, 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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która zawiera krótką definicję i szczegółowe opisy potencjalnych skutków danego czynnika 
(zob. poniżej). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttype (wprowadzenie dotyczące 
przedsięwzięć) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (baza danych dotyczących przedsięwzięć) 

 

III. Baza danych i arkusze danych dotyczące siedlisk i gatunków wymienionych 

w dyrektywie siedliskowej i dyrektywie ptasiej 

Jest to podstawa systemu informacyjnego. Dostarcza on szczegółowych informacji na temat 
wrażliwości i potencjalnych skutków czynników oddziaływania w odniesieniu do niemal 
wszystkich niemieckich: 

 siedlisk z załącznika I do dyrektywy siedliskowej => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 gatunków z załącznika II do dyrektywy siedliskowej => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp  

 gatunków ptaków z załącznika I i art. 4 ust. 2 dyrektywy ptasiej => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Po wybraniu tematu w tabeli wyświetla się istotność poszczególnych czynników 
oddziaływania w odniesieniu do danego siedliska lub gatunku. Wybór tematu/rodzaju 
wpływu prowadzi do dalszych informacji, które są przedstawione w 5 kategoriach:  

1. wrażliwość/możliwe skutki (najlepsza wiedza naukowa dotycząca wrażliwości siedlisk 
i gatunków oraz możliwych skutków w odniesieniu do wszystkich 36 czynników 
oddziaływania); 

2. zdolność do regeneracji (informacje na temat naturalnej samoregeneracji); 

3. ustalone metody oceny oddziaływania (wskazówki, odniesienia i komentarze dotyczące 
parametrów, kryteriów lub metod przeprowadzania prognoz oddziaływania i wpływu); 

4. progi istotności i informacje na potrzeby wstępnej kontroli (przykłady, wartości 
orientacyjne, progi istotnego wpływu); 

5. progi istotności i wskazówki dotyczące odpowiedniej oceny (przykłady, wartości 
orientacyjne, progi znaczących negatywnych skutków). 

Po wybraniu w następnej kolejności skutków czynnika oddziaływania otwiera się co najmniej 
jedna strona, na której wyświetlane są fragmenty wyników badań naukowych, opracowań 
ekspertów i szacunków zawartych w bazie danych. Istnieje możliwość odczytu lub wydruku 
wybiórczych lub całościowych raportów z tych danych. 

Oceny istotności opierają się na źródłach naukowych, które zostały ocenione i wyodrębnione. 
Jeżeli takie źródła nie są dostępne, oceny są sugestiami do celów orientacyjnych, 
porównywalnymi z ocenami istotności rodzajów przedsięwzięć.  

Źródła, z których korzystano, są oznaczone pod względem ich jakości naukowej lub 
specyficzności. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (wprowadzenie dotyczące 
siedlisk/gatunków) 

IV. Definicja i opis 36 czynników oddziaływania  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
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Baza wiedzy na temat 36 czynników oddziaływania podzielonych na 9 grup, wraz z definicjami 
i szczegółowymi opisami możliwych skutków dla siedlisk i gatunków. Te czynniki 
oddziaływania stanowią wspólne ogniwo między przedsięwzięciami a siedliskami/gatunkami. 
Mogą one być również odczytywane albo drukowane jako raporty. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (wprowadzenie dotyczące 
czynników oddziaływania) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (baza danych dotyczących czynników 
oddziaływania) 

V. Informacje dodatkowe 

Jak dotąd informacje dodatkowe obejmują bibliografię literatury cytowanej w systemie, 
glosariusz oraz linki np. do systemu map internetowych niemieckich obszarów Natura 2000. 
W przyszłości system ten może służyć jako platforma do przedstawiania dalszych informacji 
na temat oceny oddziaływania i skutków w zakresie, w jakim jest to właściwe na poziomie 
federalnym. 

 

Irlandia – AA GeoTool – Informacje na potrzeby wstępnej kontroli i odpowiedniej oceny  

Aplikacja AA GeoTool wspiera proces zbierania danych podczas wstępnej kontroli (etap 1) oraz 
odpowiedniej oceny (etap 2). Agencja Ochrony Środowiska (EPA) i Służba Parków Narodowych 
i Dzikiej Przyrody (NPWS) podjęły współpracę w celu opracowania narzędzia AA GeoTool. 
Aplikacja ta wykorzystuje dane bezpośrednio z serwisu internetowego dostarczanego przez 
NPWS. Dane te są regularnie aktualizowane i oceny opierają się na najbardziej aktualnych 
dostępnych informacjach. 

Narzędzie AA GeoTool pozwala użytkownikowi wybrać punkt na mapie, a następnie wyszukać 
specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) i obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) w określonej 
odległości/w górę/w dół rzeki od tego punktu. Odległość wybrana przez użytkownika zależy od 
poziomu potencjalnego oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na środowisko.  

Informacje zebrane w odniesieniu do każdego obszaru Natura 2000 znajdującego się 
w wybranym przedziale odległości obejmują następujące elementy: 

1. typ obszaru, na przykład SOO lub OSO; 

2. unikalny kod obszaru; 

3. nazwa obszaru; 

4. odległość obszaru od wybranego przez użytkownika punktu startowego; 

5. kierunek wyszukiwania wybrany przez użytkownika; 

6. lista elementów ochrony (ang. qualifying interests) w odniesieniu do każdego obszaru; 

7. link url do celów ochrony w odniesieniu do każdego obszaru. 

Link do AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Dalsze informacje na temat poszczególnych obszarów Natura 2000 można znaleźć na stronie 
internetowej NPWS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp, a także pod 
adresem https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
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Niderlandy – Narzędzia i wytyczne dotyczące odpowiedniej oceny 

W Niderlandach dostępny jest1 „planer uwzględniania przyrody znajdującej się pod ochroną 
w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach”, który pomaga w podjęciu wszystkich 
niezbędnych kroków w tym procesie. Ten planer jest przeznaczony dla osób ubiegających się 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku której wymagana jest kontrola 
pod względem przyrodniczym. Jest on również przeznaczony dla właściwych organów 
uczestniczących w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli dla gmin 
i prowincji. W planerze opisano kroki proceduralne, które są konieczne, jeżeli ocena pod kątem 
gatunków chronionych lub chronionych obszarów Natura 2000 jest częścią procedury 
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planer pomaga wnioskodawcom 
i praktykom w odpowiedzi na takie pytania jak: „Skąd mam wiedzieć, czy wymagana jest ocena 
przyrody?”, „W której fazie powinny być dostępne dane ekologiczne?” oraz „Jak długo trwa 
procedura?”. 

Funkcjonuje również narzędzie do przewidywania możliwego oddziaływania na gatunki i typy 
siedlisk na obszarach Natura 2000 (ale nie na integralność obszaru jako takiego). Wskaźnik 
oddziaływania „Natura 2000 – ekologiczne warunki wstępne i czynniki zakłócające” jest 
narzędziem dla wykonawców, podmiotów udzielających zezwoleń i twórców planów, którzy 
mają do czynienia z działaniami na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu. Wskaźnik skutków 
jest instrumentem, za pomocą którego można zbadać ewentualne szkodliwe skutki wynikające 
z działania i planów. Wskaźnik skutków dostarcza informacji na temat wrażliwości gatunków 
i typów siedlisk na najczęstsze czynniki zakłócające. Informacje te mają charakter ogólny: aby 
stwierdzić, czy działanie jest szkodliwe w praktyce, należy przeprowadzić dalsze badania.  

W internecie dostępne są również wytyczne dotyczące znaczenia2, opracowane w 2010 r., które 
zawierają porady dotyczące oceny znaczenia oddziaływania na obszary Natura 2000. Punktem 
wyjścia jest stwierdzenie, że jeżeli w wyniku interwencji powierzchnia siedliska, liczba gatunków 
lub jakość siedliska będą niższe niż określone w celach ochrony, mogą wystąpić znaczące 
konsekwencje. Specyficzne cechy działania lub szczególne warunki panujące na danym obszarze 
mogą jednak sprawić, że pomimo spadku nie wystąpią znaczące konsekwencje. Szczegółowa 
analiza na poziomie obszaru może zatem prowadzić do innych wniosków, co opisano 
w wytycznych.  

Ponadto opracowano specjalne wytyczne dotyczące przedsięwzięć, które mogą wiązać się 
z możliwymi skutkami działania azotu. W odniesieniu do depozycji azotu w Niderlandach 
opracowano złożony system uwzględniający łączne oddziaływanie (wyłącznie) azotu z różnych 
źródeł. 

W przypadku przedsięwzięć krajowych „bank danych o zezwoleniach” zawiera wszystkie istotne 
informacje, decyzję oraz – od dnia 1 stycznia 2017 r. – również kompletne odpowiednie oceny 
przeprowadzone na potrzeby zezwoleń związanych z wdrożeniem ustawy o ochronie przyrody. 

  

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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1.2 Wytyczne dotyczące oceny 

Austria – Wytyczne dotyczące oceny infrastruktury transportowej 

Austriackie stowarzyszenie badawcze Road – Rail – Transport (www.fsv.at) opracowało 
wytyczne, tak zwane RVS3. Austriackie Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii, 
odpowiadające za autostrady i drogi szybkiego ruchu, określiło, że wytyczne te są wiążące dla 
ASFINAG (krajowego przedsiębiorstwa dróg publicznych) oraz stanowią element zasad mający 
zastosowanie także do innych przedsięwzięć. W wytycznych opisano między innymi, jak należy 
projektować procesy planowania, jakie metody należy stosować, aby w wystarczającym stopniu 
uwzględnić różne wymagania środowiskowe. Wytyczne te zawierają na przykład zalecenia lub 
uzgodnienia dotyczące progów, opisy metod zbierania danych lub definicje terminów 
technicznych. W przypadku ochrony przyrody – zwłaszcza w odniesieniu do sieci Natura 2000 
i wymogów UE w zakresie ochrony gatunków – opracowano i opublikowano w 2015 r. specjalne 
RVS („Oceny ochrony gatunków w projektach infrastrukturalnych”, RVS 04.03.13). Zagadnienia 
takie jak definicja znacznej uciążliwości dla ludności lub obszaru Natura 2000 zostały omówione 
w sposób zrozumiały dla użytkowników – biur planowania przedsięwzięć i organów oceny 
infrastruktury. 

 

Belgia – Wytyczne na potrzeby oceny zakwaszenia i eutrofizacji przez depozycję 

atmosferyczną 

Opracowano wytyczne dotyczące takich rodzajów oddziaływania jak „zakwaszenie przez 
depozycję atmosferyczną” i „eutrofizacja przez depozycję atmosferyczną”. Metody te są 
związane z takimi działaniami jak intensywne rolnictwo, ogrzewanie przemysłowe i procesy 
energetyczne oraz mobilność (depozycja tlenków azotu i amoniaku). Do oceny tych 
ewentualnych skutków poleca się podejście dwuetapowe. Na potrzeby pierwszej wstępnej 
kontroli dostępne jest interaktywne narzędzie online, które pozwala szybko określić, czy może 
wystąpić ewentualne oddziaływanie. Jeżeli ten szybki przegląd przeprowadzony pod kątem 
depozycji da „zielone światło”, nie należy oczekiwać żadnego szkodliwego oddziaływania. Jeżeli 
wynikiem będzie „czerwone światło”, oznacza to, że możliwe jest szkodliwe oddziaływanie, 
które należy dokładniej zbadać, przeprowadzając odpowiednią ocenę 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Niemcy – Ustalanie progów w celu określenia znaczących negatywnych skutków 

W Niemczech, tak jak w innych krajach, ze względu na wysoki stopień subiektywności trudno 
było dokonać oceny istotności oddziaływania na elementy docelowe obszaru Natura 2000, która 
to ocena stanowi kluczową część odpowiedniej oceny. W konsekwencji właściwe organy często 
nie miały dostatecznej, naukowo potwierdzonej pewności, której potrzebowały, aby uzasadnić 
swoje decyzje, czy zatwierdzić dany plan lub przedsięwzięcie, czy nie. 

Aby rozwiązać ten problem i zapewnić w praktyce bardziej jednolite i spójne podejście przy 
ocenianiu istotności oddziaływania, niemiecki Federalny Urząd Ochrony Przyrody (BfN) zlecił 
wykonanie projektu badawczego w celu ustalenia zbadanych naukowo zasad i konwencji oceny 
znaczenia wpływu w odniesieniu do wszystkich typów siedlisk i wszystkich gatunków 
występujących w Niemczech i wymienionych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej. Powstały 
dokument zawierający wytyczne został opublikowany w 2007 r. (Lambrecht i Trautner 2007). 

                                                           
3 RVS = wytyczne i regulacje dotyczące planowania, budowy i utrzymania dróg (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://www.fsv.at/
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A: Kontekst i status norm 

Na podstawie wyroku TSUE w sprawie Waddenzee Federalny Sąd Administracyjny w Niemczech 
(BVerwG) doszedł do wniosku, że utratę siedliska, które jest elementem celów ochrony obszaru 
Natura 2000, należy zasadniczo uznać za mającą znaczące negatywne skutki dla integralności 
tego obszaru Również wyrok TSUE w sprawie Galway z dnia 11 kwietnia 2013 r. (C-258/11) 
pokazuje wyraźnie, że wymagana jest ścisła ochrona siedlisk na obszarach Natura 2000 i że 
nawet niewielka utrata może zostać oceniona jako znacząca w określonych warunkach. 

W celu właściwego postępowania w przypadku stosunkowo niewielkiej utraty w normach 
określonych przez Lambrechta i Trautnera (2007) przewidziano orientacyjne poziomy istotności. 
Normy te zostały opracowane w ramach naukowych projektów badawczo-rozwojowych, 
a następnie były przedmiotem dyskusji i oceny w toku sześcioletniej procedury z udziałem 
szerokiego grona ekspertów. Obecnie są one powszechnie uznawane i akceptowane, zalecane 
w wytycznych, oficjalnie i regularnie uznawane przez sądy administracyjne oraz szeroko 
stosowane w odpowiednich ocenach wszelkiego rodzaju. 

B: Pojęcie norm 

Przesłanką wyjściową normy jest fakt, że – ogólnie rzecz biorąc – trwała utrata typów siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków, które są elementem celów ochrony obszaru Natura 2000, 
powinna być uważana za znaczący negatywny wpływ na integralność obszaru. Pewien stopień 
utraty można jednak pod pewnymi warunkami uznać za nieistotny w przypadku niektórych 
typów siedlisk i niektórych gatunków. 

W wytycznych podano uzgodnione naukowo kryteria i progi określania istotności, które oparto 
na aspektach jakościowych i funkcjonalnych, jak również na kryteriach ilościowych. Aby wpływ 
uznano za nieistotny, muszą zostać spełnione wszystkie poniższe warunki: 

A. brak wpływu na jakąkolwiek ważną lub szczególną funkcję bądź ważny lub szczególny 
wariant siedliska. Specyficzne cechy siedliska muszą pozostać niezmienione; 

B. wartości orientacyjne „ilościowo bezwzględnej utraty powierzchni” (określone 
w odniesieniu do każdego typu siedliska przyrodniczego i w odniesieniu do siedlisk 
gatunków) nie są przekroczone; 

C. „względna utrata powierzchni” wynosząca 1 % całkowitej powierzchni siedliska na obszarze 
nie jest przekroczona; 

D. łączne skutki spowodowane wpływem innych przedsięwzięć nie przekraczają powyższych 
wartości (B i C); 

E. łączne skutki spowodowane innymi czynnikami oddziaływania również nie przekraczają 
powyższych wartości. 

C: Opracowanie progów dotyczących utraty siedlisk 

Wartości orientacyjne dotyczące nieistotnej utraty zostały opracowane na podstawie 
specyficznego dla siedliska i gatunku podejścia z wykorzystaniem zestawu kryteriów. Progi 
określono z uwzględnieniem wrażliwości siedlisk, którą oszacowano na podstawie 3 kryteriów 
głównych i 4 kryteriów drugorzędnych: 

główne kryteria dla typów siedlisk: 

 ekologiczna minimalna powierzchnia siedliska nadająca się do bytowania; 

 średnia powierzchnia siedliska na obszarach Natura 2000; 

 całkowita powierzchnia siedliska w sieci Natura 2000; 

kryteria drugorzędne: 
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 rzadkość/częstotliwość występowania typu siedliska; 

 status siedliska o znaczeniu priorytetowym; 

 stan zagrożenia siedliska; 

 zdolność do regeneracji. 

Zdefiniowano pięć klas wrażliwości w odniesieniu do siedlisk lądowych i dwie klasy 
w odniesieniu do siedlisk morskich (zob. tabela 1) na podstawie oceny ogólnokrajowych 
zasobów siedlisk w sieci Natura 2000.  

Następnie stworzono macierz, która powiązała klasy wrażliwości z 3 poziomami względnej 
utraty powierzchni (poziom I, II i III), odpowiadającymi 1 %, 0,5 % i 0,1 % względnej utraty. Progi 
dopuszczalnej bezwzględnej utraty powierzchni w odniesieniu do każdej klasy siedliska 
oszacowano w odniesieniu do każdej klasy siedliska i każdego poziomu względnej utraty (zob. 
tabela 1). 

Tabela 1: Wartości orientacyjne (WO) dotyczące bezwzględnych i względnych progów 
dopuszczalnej nieistotnej utraty chronionych siedlisk z załącznika 1 do dyrektywy siedliskowej  

W 

przypadku 

utraty 

względnej: 

Poziom Klasy wartości orientacyjnych 

(progi dopuszczalnej ilościowo bezwzględnej utraty siedliska) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Specjalna klasa 

morska 

 

<1 % 

I. 

podstawowa 

WO 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

<0,5 % II. 

średnia 

WO 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 

m2 

2 500 

m2 

2,5 ha 

<0,1 % III. 

górna 

WO 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 

m2 

2 500 

m2 

5 000 

m2 

5 ha 

W praktyce oznacza to, że w przypadku 21 z 91 typów siedlisk występujących w Niemczech 
żadna utrata nie jest akceptowalna, podczas gdy w przypadku pozostałych siedlisk utrata może 
niekiedy zostać uznana za nieistotną, jeżeli nie są przekroczone wartości orientacyjne określone 
dla każdego siedliska.  

Odniesienie bezwzględnej utraty powierzchni do utraty względnej oznacza, że większy obszar 
siedliska pozwoli na większą utratę bezwzględną, o ile stanowi on mniejszą część powierzchni, 
której dotyczy utrata. Przy określaniu progów wzięto pod uwagę minimalną powierzchnię 
siedliska nadającą się do bytowania. Wartości orientacyjne dotyczące utraty siedlisk określone 
w odniesieniu do niektórych wymienionych w załączniku I typów siedlisk w Niemczech 
przedstawiono w tabeli 2 poniżej. 
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Tabela 2 Wartości orientacyjne dotyczące utraty siedlisk określone w odniesieniu do niektórych 
wymienionych w załączniku I typów siedlisk w Niemczech  

Kod Typ siedliska Wartość orientacyjna dotycząca utraty 

siedlisk 

(w m2) 

Klasa Poziom 

I 

Poziom 

II 

Poziom III 

W 

przypad

ku 

utraty  

1 % 

W 

przypad

ku 

utraty  

0,5 % 

W 

przypadku 

utraty  

0,1 % 

9110 Las bukowy Luzulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Las bukowy Asperulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Lasy grądowe 4 100 500 1 000 

91E0* Las aluwialny 4 100 500 1 000 

6510 Nizinne łąki kośne 4 100 500 1 000 

4030 Europejskie suche wrzosowiska 3 50 250 500 

6430 Ziołorośla eutroficzne 3 50 250 500 

6120* Suche, piaszczyste, wapniste murawy 2 25 125 250 

7110* Czynne, żywe torfowiska wysokie 1 0 0 0 

7220* Petryfikujące źródła tufowe z formacją 1 0 0 0 

C. Progi dotyczące utraty siedlisk gatunków zwierząt 

Dopuszczalną utratę siedlisk gatunków chronionych określono głównie na podstawie typowej 
wielkości siedlisk gatunków oraz przeglądu literatury, uwzględniając zasięgi występowania, 
wielkość terytoriów i mobilność osobników oraz zasięgi populacji. Gatunki pogrupowano w 8 
klas średnich zasięgów występowania, które określono (wg Binka 1992) następująco: <1 ha, 4 
ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2 oraz 160 km2. 

„Wartości orientacyjne” dotyczące poziomów istotności określono następnie jako 1/100 
lub 1/1000 wartości klasy w zależności od tego, czy określona klasa została wybrana 
odpowiednio dla osobników czy dla populacji. W przypadku wartości orientacyjnych należy 
również rozważyć połączenie względnych i bezwzględnych poziomów utraty. 

Ponadto, aby określić, dla których części siedliska można zastosować wartości orientacyjne, 
należy wziąć pod uwagę konkretne wykorzystanie siedliska przez dany gatunek. W przypadku 
gatunków wysoce zagrożonych nie podaje się wartości orientacyjnej; tj. każda wartość większa 
od zera oznacza przekroczenie progu znaczącego oddziaływania. 

Jeżeli chodzi o 53 gatunki z załącznika II, nie istnieją wartości progowe dla 16 z nich, podobnie 
jak dla 20 spośród 98 gatunków z dyrektywy ptasiej. Innymi słowy, prawdopodobnie żadna 
utrata nie zostanie zaakceptowana. Wszystkie te wnioski/wartości liczbowe/progi mają służyć 
wyłącznie jako wytyczne. Oznacza to, że nadal wymagane jest indywidualne podejście do każdej 
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odpowiedniej oceny.  

D: Korzyści wynikające z norm 

Od momentu publikacji wytycznych niemieckie sądy wypowiedziały się pozytywnie w ich 
przedmiocie i obecnie wytyczne są stosowane w całym kraju. Na podstawie ponad 
dziesięcioletniego doświadczenie można wskazać kilka zalet tego podejścia: 

 Większa przejrzystość i obiektywizm, jasne ramy oceny znaczącego negatywnego wpływu 
na integralność. 

 Zasady odpowiedniej oceny są jasne dla wszystkich (twórcy, organów konsultacyjnych, 
właściwego organu, organu ds. ochrony przyrody, sędziów/sądów i społeczeństwa). 

 Normy gwarantują jakość ocen. 

 Podejście to może być również przydatne w przypadku innych rodzajów oddziaływania (w 
odniesieniu do stopniowej utraty). 

 Zapewnia ono większą pewność prawa i pewność planistyczną. 

Więcej informacji na temat rozwoju lub zastosowania w praktyce i orzecznictwie można znaleźć 
w: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 
Schlussstand Juni 2007. (Ekspercki system informacyjny i eksperckie zasady oceniania istotności 
w ramach odpowiedniego oceniania – sprawozdanie końcowe dotyczące części o zasadach 
eksperckich, stan końcowy z czerwca 2007 r. Sporządzone w języku niemieckim.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): „Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty”. Presentation on Jaspers seminar on nature protection [„Odpowiednia ocena: normy 
istotności dla większej pewności planowania”. Prezentacja w ramach seminarium sieci Jaspers 
na temat ochrony przyrody], Bruksela, 10 kwietnia 2013 r. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Niemcy – Kryteria oceny śmiertelności dzikich zwierząt w kontekście przedsięwzięć i działań 

System klasyfikacji znaczenia śmiertelności powodowanej przez działalność człowieka na 
poziomie gatunku opracowano w Niemczech w latach 2008–2016. W systemie tym 
uwzględniono parametry związane z biologią populacji i stanem ochrony przyrody.  

Po pierwsze na podstawie parametrów takich jak współczynnik śmiertelności, średnie trwanie 
życia, wiek pierwszej reprodukcji, współczynnik reprodukcji, wielkość populacji krajowej i trend 
populacji opracowano wskaźnik wrażliwości biologicznej populacji (niem. PSI). W odniesieniu 
do większości parametrów wartości pomiarowe przełożono na system punktowy 
odzwierciedlający narażenie na śmiertelność powodowaną przez działalność człowieka, 
zaczynając od wysokiego narażenia (1 punkt), a kończąc na niskim narażeniu (9 punktów).  

Utworzono również wskaźnik wartości ochronnej (niem. NWI). We wskaźniku tym 
uwzględniono takie parametry jak: „status w krajowej czerwonej księdze”, „liczebność 
w Niemczech”, „stan populacji” (zgodnie z systemem Natura 2000) oraz „krajowa 
odpowiedzialność za gatunek”.  

Aby pomóc w przeprowadzaniu ocen zorientowanych na poszczególne gatunki, oba wskaźniki 
(PSI i NWI) zagregowano w matrycy, w wyniku czego powstał wskaźnik narażenia na śmierć 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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(niem. MGI). Wskaźnik ten ułatwia ocenę wpływu utraty pojedynczego osobnika w odniesieniu 
do całej populacji. Pozwala to ustalić, w przypadku których gatunków (w zależności od tego, 
w jakim stopniu są one rzadkie, zagrożone i wrażliwe) utratę już kilku osobników należy uznać 
za znaczącą w kontekście oceny. Wskaźnik narażenia na śmierć pozwala również na identyfikację 
tych często występujących gatunków, które nie wymagają bardziej szczegółowych ustaleń 
dotyczących ryzyka śmierci związanego z realizowanym przedsięwzięciem, przynajmniej 
w przypadku, gdy dotyczy to jedynie kilku osobników. 

Oprócz wskaźników odpowiednie organy opracowały również instrukcje dotyczące stosowania 
wskaźnika narażenia na śmierć w ramach planowania i oceny oddziaływania na środowisko. 
W procesach planowania i wydawania pozwoleń ryzyko kolizji lub śmierci należy rozpatrywać 
w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia. Na przykład ryzyko śmierci ptaków z powodu 
turbin wiatrowych, linii elektroenergetycznych (kolizje i porażenia prądem) oraz szlaków 
komunikacyjnych (drogi i tory kolejowe) nie tylko różni się w zależności od gatunku, ale może 
również zależeć od rodzaju przedsięwzięcia. To samo dotyczy nietoperzy. 

Dlatego w drugim kroku dla każdego gatunku ryzyko śmierci związane z konkretnymi rodzajami 
przedsięwzięć podzielono na cztery klasy w przypadku ptaków (kolizje z liniami 
elektroenergetycznymi, porażenia prądem na masztach średniego napięcia, kolizje 
z samochodami i turbinami wiatrowymi) oraz na dwie klasy w przypadku nietoperzy (kolizje 
z samochodami i turbinami wiatrowymi). Omawiana ocena opiera się na obszernym przeglądzie 
literatury dotyczącej liczby zwierząt zabitych w wyniku każdego rodzaju przedsięwzięć 
w Niemczech i Europie, a także na wiedzy na temat biologii i zachowań gatunków (np. 
mobilność, zasięg występowania, wysokość lotu, zachowanie podczas lotu, zwrotność, szybkość 
poruszania się, wielkość ciała, rozpiętość skrzydeł lub widzenie), na opublikowanych szacunkach 
ekspertów (w tym opublikowanych wytycznych krajowych i międzynarodowych) oraz na 
szacunkach własnych. Przy interpretacji statystyk dotyczących śmiertelności z różnych 
przedsięwzięć brano również pod uwagę liczebność danego gatunku.  

Następnie ryzyko śmierci związane z konkretnymi rodzajami przedsięwzięć połączono z ogólnym 
narażeniem na śmierć (MGI) i otrzymano wskaźnik narażenia na śmierć związany z konkretnymi 
rodzajami przedsięwzięć (niem. vMGI).  

Aby to lepiej zilustrować – „wysokie ryzyko kolizji” z liniami elektroenergetycznymi, turbinami 
wiatrowymi lub drogami nie oznacza automatycznie „istotnie podwyższonego ryzyka śmierci” 
(w znaczeniu wynikającym z przepisów w zakresie ochrony) u gatunków, których naturalna 
śmiertelność wynosi 50–60 %. Bardziej wyrazistym przykładem są owady (np. wiele gatunków 
motyli i ważek), które wykazują wysokie ryzyko kolizji na drogach, ale w przypadku których 
100 % osobników dorosłych i tak ginie naturalnie każdego roku. Zwierzęta te są przystosowane 
do wysokich wskaźników utraty osobników w całej swojej autekologii (wysoka śmiertelność 
naturalna, niskie średnie trwanie życia, wysoki współczynnik reprodukcji, duża liczebność 
populacji). Tak więc w przypadku gatunków krótko żyjących określone, wynikające 
z infrastruktury rodzaje ryzyka śmiertelności powodowanej przez działalność człowieka są 
znacznie mniej istotne niż w przypadku gatunków długo żyjących o niskiej śmiertelności 
naturalnej i niskiej reprodukcji (stosujących strategię rozrodczą typu K). W ramach metody MGI 
uwzględnia się te autekologiczne aspekty i różnice w ocenie ryzyka śmierci specyficznego dla 
danego przedsięwzięcia. 

Ponadto każdy jednostkowy przypadek musi zostać oceniony pod kątem potencjalnego konfliktu 
między przedsięwzięciem a liczbą osobników gatunków narażonych na jego oddziaływanie. 
W tym celu stosuje się ocenę „ryzyka właściwego dla danej konstelacji” (niem. KSR). Ocena tego 
ryzyka opiera się na informacjach właściwych dla danego obszaru oraz na parametrach 
przedsięwzięcia. 
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Podsumowując, wskaźnik narażenia na śmierć (MGI) nie może zastąpić oceny śmiertelności 
w każdym jednostkowym przypadku. Poszczególne klasyfikacje pomagają natomiast 
zobiektywizować ocenę ryzyka śmierci, na przykład w kontekście rozporządzenia w sprawie 
łagodzenia skutków (na mocy niemieckiej federalnej ustawy o ochronie przyrody) lub przepisów 
art. 6 (odpowiednia ocena) i art. 12 (ochrona gatunków) dyrektywy siedliskowej lub przepisów 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko. Celem metody jest zapewnienie 
znormalizowanego sposobu oceny oddziaływania związanego ze śmiertelnością gatunków, 
a tym samym zwiększenie obiektywności i przejrzystości ocen oddziaływania. 

BERNOTAT, D. I DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.09.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Włochy. Wytyczne krajowe dotyczące ocen zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 

Włochy opublikowały w ostatnim czasie wytyczne krajowe, w których opisano procedury 
wstępnej kontroli, odpowiedniej oceny i wdrożenia odstępstw zgodnie z art. 6 ust. 3–4 
dyrektywy siedliskowej. 

Dokument został przygotowany przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli organów 
krajowych i regionalnych oraz organów administracji publicznej właściwych ds. oceny 
oddziaływania. Uwzględniono w nim sugestie otrzymane podczas oceny adekwatności oraz 
zaktualizowane przez Komisję wytyczne dotyczące art. 6. 

Wytyczne te mają na celu harmonizację na poziomie krajowym wdrażania art. 6 ust. 3 i 4. 
Promują one włączenie do procedury planów, programów, przedsięwzięć, interwencji i działań 
(P/P/P/I/D), a nie tylko planów i przedsięwzięć. W celu zapewnienia jednolitego podejścia na 
tym etapie oraz stosowania znormalizowanych kryteriów oceny na poziomie krajowym 
przewidziano „format wstępnej kontroli”. Przygotowano również „format wykonawcy” do celów 
prezentacji odpowiednich informacji dotyczących P/P/P/I/D. W odniesieniu do odpowiedniej 
oceny wytyczne zawierają szczegółowe specyfikacje dotyczące zawartości i informacji, które 
należy uwzględnić, przepisy szczegółowe i elementy badania oraz elementy jakościowej 
i ilościowej analizy istotności skutków dla obszarów Natura 2000.  

Jeżeli chodzi o odstępstwo na podstawie art. 6 ust. 4, specjalny rozdział niniejszych wytycznych 
jest poświęcony ocenie rozwiązań alternatywnych. W wytycznych podkreśla się, że ocena ta 
pozostaje formalnie i we wszystkich przypadkach warunkiem wstępnym dopuszczenia 
procedury wyłączenia przewidzianej w art. 6 ust. 4, mimo iż uważa się, że w ramach 
odpowiedniej oceny powinna ona również stwarzać możliwość ukierunkowania wniosku na 
rozwiązania o mniejszym oddziaływaniu na środowisko.  

Wytyczne opisują również kryteria weryfikacji powodów o charakterze zasadniczym 
wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, metody identyfikacji i wdrażania 
odpowiednich środków kompensujących, a także wyjaśnienia dotyczące ich weryfikacji oraz 
procesu powiadomienia Komisji Europejskiej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. 
Jeżeli chodzi o środki kompensujące, proponuje się następujące minimalne współczynniki 
kompensacji: 2: 1 współczynnik dla siedlisk lub gatunków o znaczeniu priorytetowym/będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (dotyczy również siedlisk gatunków o znaczeniu 
priorytetowym); 1.5: 1 współczynnik dla siedlisk lub gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty (dotyczy również siedlisk gatunków); 1: 1 współczynnik dla 
pozostałych siedlisk, gatunków lub siedlisk gatunków. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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OCENA ZNACZENIA SKUTKÓW DLA OBSZARU NATURA 2000 

(ELEMENTY FORMATU WSTĘPNEJ KONTROLI, KTÓRE UWZGLĘDNIONO W WYTYCZNYCH 
KRAJOWYCH WE WŁOSZECH)  

1. SIEDLISKA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY 

Siedliska będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (zał. I do dyrektywy siedliskowej), 
których dotyczy wniosek: 

 ........ 

 ........ 

Potencjalna utrata siedlisk będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty: 

- Kod siedliska: ................ 

- należy powtórzyć dla każdego siedliska, którego to dotyczy 

□ Nie □ Tak 

     □ Trwale 

     □ Czasowo 

 

Potencjalna fragmentacja siedlisk będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty: 

- Kod siedliska: ................ 

- należy powtórzyć dla każdego siedliska, którego to dotyczy 

□ Nie □ Tak 

     □ Trwale 

     □ Czasowo 

 

2. GATUNKI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY I ICH SIEDLISKA 

Gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (zał. II do dyrektywy siedliskowej 
i art. 4 dyrektywy ptasiej), których dotyczy wniosek: 

 ........ 

 ........ 

Potencjalne niepokojenie gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty: 

– Gatunek: ……………………………………………………………… 

– należy powtórzyć dla każdego gatunku, którego to dotyczy 

□ Nie □ Tak 

     □ Trwale 

     □ Czasowo 

 

Potencjalna bezpośrednia lub pośrednia utrata gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (należy 
powtórzyć dla każdego gatunku, którego to dotyczy): 

– Gatunek: ……………………………………………………………… 

– Liczba osobników, par, ... ze standardowego formularza 
danych 

□ Nie □ Tak 

Szacowana utrata 
(liczba osobników, 
par...)  

Potencjalna utrata lub fragmentacja siedlisk gatunków: 

– Gatunek: ………………………………………………………………..... 

– Typ siedliska gatunku: 

........................................................................................ 

(należy powtórzyć dla każdego siedliska gatunku, którego to 
dotyczy) 

□ Nie □ Tak 

     □ Trwale 

     □ Czasowo 
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3. OCENA ŁĄCZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

Czy inne P/P/I/D mogą – łącznie z przedmiotowym wnioskiem – powodować znaczące łączne 
lub synergiczne skutki na danym obszarze Natura 2000? 

      □ Tak □ Nie 

Jeżeli tak, należy wskazać, jakie inne P/P/I/D mogą powodować takie skutki i opisać, w jaki 
sposób będą one – łącznie z rozpatrywanym wnioskiem – istotnie oddziaływać na dany obszar. 

................................................................................................................................................. 

4. OCENA SKUTKÓW POŚREDNICH 

Czy wniosek może mieć skutki pośrednie dla obszaru Natura 2000? 

      □ Tak □ Nie 

Jeżeli tak, należy podać, jakie:  

................................................................................................................................................. 

5. SYNTEZA OCEN 

Czy P/P/P/I/D mogą powodować bezpośrednie, pośrednie lub łączne skutki, nawet potencjalne, 

dla siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty? 

      □ Tak □ Nie 

Jeżeli tak, należy podać dlaczego:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Czy P/P/P/I/D mogą powodować bezpośrednie, pośrednie lub łączne skutki, nawet potencjalne, 

dla gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty? 

      □ Tak □ Nie 

Jeżeli tak, należy podać dlaczego:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Czy P/P/P/I/D mogą powodować bezpośrednie, pośrednie lub łączne – nawet potencjalne – 

oddziaływanie na integralność obszaru (obszarów) Natura 2000? 

      □ Tak □ Nie 

Jeżeli tak, należy podać dlaczego:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. WNIOSKI Z WSTĘPNEJ KONTROLI 

Wnioski i uzasadnienie (uzasadniona opinia):  

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. WYNIK WSTĘPNEJ KONTROLI 

□ Pozytywny: nie ma potrzeby 
przeprowadzenia odpowiedniej 
oceny 

□ Negatywny: wymagana jest 
odpowiednia ocena 

Źródło: Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 (Włochy). Linee 

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE „Habitat” art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Odpowiednia ocena krajowego programu na rzecz energii elektrycznej w Irlandii – ocena 

łącznych skutków 

Program wdrożeniowy Grid25 to plan rozwoju sieci energii elektrycznej w Irlandii do 2025 r. 
Celem programu jest zapewnienie długoterminowo zrównoważonych i niezawodnych dostaw 
energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych do miast, miasteczek, wsi, domów i innych 
kluczowych rynków, na których jest ona potrzebna.  

Główne postanowienia programu wdrożeniowego do 2025 r. obejmują:  

• modernizację 2 530 km istniejącej sieci oraz 

• budowę 828 km nowej infrastruktury.  

Jako strategia wysokiego szczebla program wdrożeniowy Grid25 zawiera wskazówki dotyczące 
rodzajów wymogów w zakresie infrastruktury, które prawdopodobnie pojawią się w przyszłości, 
biorąc pod uwagę politykę rządu w zakresie energii odnawialnej i przewidywany wzrost popytu, 
ale nie określa dokładnie lokalizacji infrastruktury, takiej jak elektrownie lub transformatory, ani 
przebiegu linii przesyłowych. Program zawiera natomiast wstępny przegląd ogólnego podejścia 
proponowanego w odniesieniu do przyszłego rozwoju sieci. 

Program został poddany odpowiedniej ocenie zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. 
Ponieważ program wdrożeniowy ma zastosowanie do całego terytorium Republiki Irlandii 
i może wywoływać efekty synergiczne poza jej granicami, przeprowadzono wstępną kontrolę 
w odniesieniu do wszystkich obszarów Natura 2000 na terenie Republiki Irlandii i Irlandii 
Północnej.  

Przeprowadzono wstępne badanie rodzajów skutków, które mogą powstać w wyniku programu 
wdrożeniowego. Rodzaj oddziaływania zależy od rodzaju budowanej infrastruktury, w tym:  

 infrastruktury na miejscu, np. elektrownie, transformatory itp.  

 infrastruktury liniowej, np. linie przesyłowe, kable podziemne. 

Oddziaływanie, które może potencjalnie wystąpić w wyniku realizacji programu 
wdrożeniowego, sklasyfikowano w kilku kategoriach:  

 utrata lub zmniejszenie obszaru siedliska; 

 niepokojenie kluczowych gatunków; 

 fragmentacja określonego typu siedliska lub siedliska gatunku; 

 zmniejszenie zagęszczenia gatunków; 
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 zmiany kluczowych wskaźników wartości ochronnej, takich jak spadek jakości 
i zmniejszenie ilości wody. 

Ze względu na charakter programu wdrożeniowego oddziaływanie opisano w sposób ogólny, ale 
określono je konkretnie dla każdego z obszarów objętych wstępną kontrolą. W trakcie wstępnej 
kontroli zidentyfikowano około 340 SOO i 97 OSO, na które rozwój infrastruktury proponowany 
w programie może potencjalnie wpływać bezpośrednio albo pośrednio. Transgraniczne 
połączenia wzajemne mogą mieć wpływ na kolejne 18 SOO i 2 OSO w Irlandii Północnej.  

Odpowiednia ocena dotyczyła zatem potencjalnych negatywnych skutków wynikających 

z realizacji programu wdrożeniowego samodzielnie lub w połączeniu z innymi planami, 

programami lub przedsięwzięciami. W pierwszej kolejności zajęto się oceną łącznego 

oddziaływania, aby upewnić się, że zostało ono odpowiednio uwzględnione przy ocenie 

potencjalnych znaczących skutków programu wdrożeniowego. 

Ocena łącznych skutków 

W ramach oceny zidentyfikowano główne plany, polityki i programy (na poziomie krajowym, 
regionalnym i hrabstw), które mogą prowadzić do zmian powodujących skutki, które z kolei 
mogą łączyć się lub oddziaływać łącznie ze skutkami programu wdrożeniowego Grid25. Analiza 
ta wymagała wiedzy o możliwych skutkach wszystkich możliwych planów lub inwestycji 
i pomimo ograniczeń w informacjach o prawdopodobnych skutkach niektórych planów, 
pozwoliła zidentyfikować interakcje powodujące łączne oddziaływanie w przypadku niektórych 
planów. W tabeli poniżej przedstawiono wybrane przykłady.  

Polityka, plan, 
program lub 
przedsięwzięcie  

Interakcje powodujące łączne oddziaływanie  

Poziom krajowy (przykład) 

Program 
Transport 21 

Potencjalne łączne oddziaływanie może wystąpić, gdy nowe lub 
zmodernizowane korytarze transportowe są budowane zgodnie z nową 
lub zmodernizowaną infrastrukturą przesyłową. Oddziaływanie może 
obejmować następujące elementy:  

 Utrata i niepokojenie siedlisk. Wszystkie wyznaczone tereny lądowe 
mogą zostać dotknięte, w zależności od lokalizacji lub przebiegu 
infrastruktury i linii przesyłowych. 

 Zmiany w lokalnej hydrologii i oddziaływanie na sąsiednie siedliska. 
Najbardziej prawdopodobne jest, że ucierpią na tym siedliska zależne 
od wód gruntowych, takie jak mokradła, jeziora zimowe i torfowiska.  

 Zanieczyszczenie w osadach i związane z tym skutki hydrologiczne 
mające wpływ na gatunki i siedliska zależne od wód 
powierzchniowych. Potencjalnie może to mieć wpływ na łososia, 
minoga, raka Austropotamobius pallipes i perłoródkę rzeczną. 

 Skażenie wód powierzchniowych i gruntowych substancjami 
zanieczyszczającymi (np. paliwami, smarami, betonem) podczas 
budowy. Potencjalnie może to mieć wpływ na łososia, minoga, raka 
Austropotamobius pallipes i perłoródkę rzeczną.  

 Niepokojenie gatunków podczas prac budowlanych i konserwacyjnych. 
Do gatunków, które mogą zostać dotknięte, należą ptaki lęgowe 
i zimujące w przybrzeżnych i słodkowodnych OSO; wydry i zimorodki, 



 

19 
 

w przypadku gdy inwestycja ma miejsce w sąsiedztwie cieków 
wodnych lub gdy je przecina; nietoperze, w przypadku gdy inwestycja 
oddziałuje na tereny zalesione, rośliny żywopłotowe lub miejsca 
odpoczynku nietoperzy. 

 Ryzyko uderzenia ptaków w przypadku instalacji kabli przesyłowych 
w pobliżu obszarów specjalnej ochrony lub na przecięciu linii przelotu 
ptaków.  

Poziom regionalny (przykład) 

Regionalne plany 
gospodarki 
odpadami  

Potencjalne łączne oddziaływanie może wystąpić, gdy nowa 
infrastruktura gospodarki odpadami i nowa infrastruktura przesyłowa 
pojawią się jednocześnie w obrębie wyznaczonego terenu lub w bliskiej 
odległości od niego.  

Prawdopodobne znaczące oddziaływanie jest takie, jak opisano powyżej.  

Poziom hrabstwa (przykład) 

Plany 
zagospodarowania 
na poziomach 
hrabstw i miast  

Potencjalne łączne oddziaływanie może wystąpić, gdy istnieje wymóg 
zapewnienia nowej infrastruktury poprzez realizację planów 
zagospodarowania na poziomie hrabstw i miast. Zapewnienie powiązanej 
infrastruktury przesyłowej może skutkować znaczącym oddziaływaniem, 
jak opisano wcześniej.  

 

Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcia 
związane 
z wytwarzaniem 
energii z morskich 
źródeł 
odnawialnych  

Łączne oddziaływanie może wystąpić na styku infrastruktury lądowej 
i morskiej. Możliwe jest wystąpienie następującego oddziaływania:  

 Utrata i niepokojenie siedlisk. Wszystkie wyznaczone tereny lądowe 
mogą zostać dotknięte, w zależności od lokalizacji lub przebiegu 
infrastruktury i linii przesyłowych. Utrata siedlisk może również 
nastąpić w strefie litoralnej i przybrzeżnej. Utrata siedlisk będzie 
większa tam, gdzie instalowane są kable podziemne.  

 Zanieczyszczenie w osadach i związane z tym skutki hydrologiczne 
wywołujące wpływ na gatunki i siedliska zależne od wód 
powierzchniowych. Potencjalnie może to mieć wpływ na łososia, 
minoga, raka Austropotamobius pallipes i perłoródkę rzeczną. 

 Skażenie wód powierzchniowych i gruntowych substancjami 
zanieczyszczającymi (np. paliwami, smarami, betonem) podczas 
budowy. Potencjalnie może to mieć wpływ na łososia, minoga, raka 
Austropotamobius pallipes i perłoródkę rzeczną.  

 Niepokojenie gatunków podczas prac budowlanych i konserwacyjnych. 
Do gatunków, które mogą zostać dotknięte, należą ptaki lęgowe 
i zimujące w przybrzeżnych i słodkowodnych OSO; ssaki morskie 
w miejscach, gdzie występują połączenia między infrastrukturą morską 
i lądową; wydry i zimorodki, w przypadku gdy inwestycja ma miejsce 
w sąsiedztwie cieków wodnych lub gdy je przecina; nietoperze, 
w przypadku gdy inwestycja oddziałuje na tereny zalesione, rośliny 
żywopłotowe lub miejsca odpoczynku nietoperzy. 
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W ocenie stwierdzono, że rozwój nowej infrastruktury produkcji energii w połączeniu z innymi 
wydarzeniami gospodarczymi potencjalnie doprowadzi do utraty siedlisk lub gatunków, 
fragmentacji gatunków lub populacji oraz zmian w jakości wody. Te potencjalne konflikty można 
złagodzić za pomocą środków przedstawionych w dalszej części odpowiedniej oceny 
i w stosownych przypadkach zostaną one uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko 
niższego stopnia. 

Ocena potencjalnych znaczących skutków i propozycja środków łagodzących 

Jak wspomniano powyżej, program wdrożeniowy Grid25 zawiera wstępny przegląd ogólnego 
podejścia proponowanego w odniesieniu do przyszłego rozwoju sieci i nie narzucono w nim 
dokładnej lokalizacji infrastruktury. Skutkuje to ograniczeniem poziomu możliwej oceny 
i oznacza, że ocena potencjalnych znaczących skutków musi zostać dokonana w kategoriach 
ogólnych. Przeprowadzono zatem ogólną analizę skutków i wrażliwości. W ocenie określono 
rodzaje oddziaływania na siedliska i gatunki, które można przewidzieć w przypadku 
następujących głównych komponentów programu wdrożeniowego:  

 napowietrznych linii przesyłowych; 

 kabli podziemnych; 

 budowy nowych podstacji i rozbudowy istniejących podstacji; 

 wzmocnienia systemu przesyłowego w regionach. 

W ostatnim przypadku zidentyfikowano główne obszary wrażliwe w każdym regionie 
i przedstawiono zalecenia mające na celu uniknięcie oczekiwanego oddziaływania (np. omijanie 
niektórych szczególnie wrażliwych obszarów przy wzmacnianiu systemu przesyłowego 
w regionie, zachęcanie do rozmieszczania podstacji i linii napowietrznych na terenach miejskich 
lub na obszarach, na których znajdują się gęste korytarze od dawna zamieszkałych terenów, przy 
jednoczesnym unikaniu bardziej wrażliwych obszarów wyżynnych położonych w głębi kraju itp.).  

W ocenie zidentyfikowano również oddziaływanie szeregu przedsięwzięć rozbudowy sieci, które 
są już na etapie szczegółowego projektowania (mimo iż lokalizacja i trasa tych przedsięwzięć nie 
zostały jeszcze ustalone) dla obszarów Natura 2000 znajdujących się w ich pobliżu i na które te 
poszczególne przedsięwzięcia mogą potencjalnie oddziaływać.  

Ze względu na strategiczny charakter programu wdrożeniowego Grid25 nie można było na tym 
etapie ostatecznie stwierdzić, czy program ten nie wpłynie negatywnie na integralność sieci 
Natura 2000. Dlatego zaproponowano środki łagodzące, aby uniknąć znaczącego oddziaływania.  

Zaproponowano dwa poziomy środków łagodzących. Na pierwszym poziomie środków 
wytyczone zostanie strategiczne podejście do łagodzenia skutków; drugi poziom środków 
łagodzących jest bardziej dostosowany do rodzaju oddziaływania i będzie stosowany 
w przypadku stwierdzenia znaczącego oddziaływania w wyniku oceny oddziaływania na 
środowisko na poziomie przedsięwzięcia (ocena oddziaływania na środowisko – OOŚ) 
i odpowiedniej oceny. 

Przedstawiono ogólne środki łagodzące w odniesieniu do głównych kategorii zidentyfikowanego 
oddziaływania oraz w odniesieniu do potencjalnie narażonych głównych siedlisk i gatunków. Na 
przykład w odniesieniu do ogólnej utraty i niepokojenia siedlisk środki unikania i łagodzenia 
opisano dla torfowisk i obszarów torfowych, ptaków, nietoperzy, wydr, siedlisk i gatunków 
zależnych od wody, perłoródki słodkowodnej, innych gatunków chronionych itp.  

Przy rozważaniu środków łagodzących priorytetem będzie przede wszystkim unikanie 
oddziaływania, a następnie łagodzenie go w przypadkach, w których nie można go uniknąć. 
Ponadto wszystkie przedsięwzięcia niższego stopnia powstałe w wyniku realizacji programu 
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wdrożeniowego będą podlegały odpowiedniej ocenie, gdy znane będą dalsze szczegóły 
dotyczące przedsięwzięcia i lokalizacji.  

Uważa się, że po wprowadzeniu środków łagodzących program wdrożeniowy Grid25 nie będzie 
miał znaczącego negatywnego wpływu na integralność sieci Natura 2000. Wszystkie 
przedsięwzięcia, które mają być realizowane w ramach programu wdrożeniowego, zostaną 
jednak poddane przeglądowi i odpowiedniej ocenie w zależności od potrzeb. 

Źródło: „Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme” [Sprawozdanie dotyczące oddziaływania na obszary Natura 
wspierające odpowiednią ocenę programu wdrożeniowego Grid25]. Dostępne pod adresem:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. POWODY O CHARAKTERZE ZASADNICZYM WYNIKAJĄCE Z NADRZĘDNEGO INTERESU 
PUBLICZNEGO  

2.1 Przykłady różnego rodzaju powodów o charakterze zasadniczym wynikających 

z nadrzędnego interesu publicznego i ich uzasadnienie 

Art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej:  

„Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 

alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów 

o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje 

wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 

2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję. 

Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek 

o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy 

odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków 

o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych 

powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego”. 

 

I. Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
społeczne lub gospodarcze (tereny o cechach niepriorytetowych) 

Przedsięwzięcie: Proponowana modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Lough Talt 
w hrabstwie Sligo (Irlandia, 2019 r.)  

Opis przedsięwzięcia i obszaru Natura 2000:  

Od 1950 r. jezioro wyżynne Lough Talt, stanowiące część specjalnego obszaru ochrony 
IE0000633 Lough Hoe Bog, służy jako źródło wody dla populacji liczącej ponad 13 000 
mieszkańców za pośrednictwem jednej stacji uzdatniania wody. Modernizacja stacji jest 
konieczna, aby zapewnić stałe dostawy wody pitnej, odpowiadające obecnym poziomom 
poboru wody. W wyniku badań hydrogeologicznych stwierdzono, że w okresach przedłużającej 
się suszy pobór wody z jeziora przyczynia się do znacznego obniżenia poziomu jeziora, co ma 
niekorzystny wpływ na siedlisko ślimaka poczwarówki Geyera Vertigo geyeri. Aby uniknąć tego 
skutku, konieczne byłoby zmniejszenie poboru wody o około 50 % przez znaczną część roku.  

Chociaż V. geyeri nie był notowany na terenie od 2007 r., jego populacja jest uważana za istotną 
w skali kraju i musi zostać odtworzona. Proponowane środki ochronne poprawią warunki 
siedliskowe poprzez system nawadniania i ponownego nawadniania. Nie łagodzą one jednak 
skutków historycznej utraty gatunku spowodowanej presją związaną z poborem wody. 
Proponowane przedsięwzięcie będzie nadal zmieniało dynamikę abiotyczną i biotyczną, która 
określa strukturę i funkcję populacji V. geyeri, powodując tym samym opóźnienia w osiągnięciu 
celów ochrony.  

Rozwiązania alternatywne:  

Siedem wariantów, w tym scenariusz „braku działania” (wariant zero), oceniono pod kątem ich 
skutków zdrowotnych, społecznych i ekologicznych. Jedynym dostępnym wariantem 
w najbliższej perspektywie krótkoterminowej jest zapewnienie zmodernizowanego oczyszczania 
na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w celu wzmocnienia bariery ochronnej przed 
pasożytami pierwotniakowymi i przekroczeniami poziomów zanieczyszczeń środowiskowych 
trihalometanami. Ta modernizacja zapewni bezpieczną do picia wodę dla miejscowej populacji 
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przez około 7–10 lat – w trakcie opracowywania i wdrażania długoterminowego 
zrównoważonego rozwiązania. 

Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: 

Zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej wody pitnej dla populacji liczącej ponad 13 000 osób. 

Proponowane środki kompensujące: 

Proponuje się odtworzenie trwałej populacji poczwarówki Geyera w SOO poprzez szczegółowy 
program tymczasowego nawadniania kluczowego siedliska mokradeł wapiennych, do czasu 
usunięcia z tego terenu presji związanej z poborem wody. W połączeniu z zarządzaniem 
procesem nawadniania proponuje się bieżące monitorowanie funkcjonowania systemu 
nawadniania oraz etapowe przenoszenie ślimaków do siedliska mokradłowego w okresie 
czterech lat, począwszy od mniej wrażliwych gatunków, a skończywszy na przeniesieniu Vertigo 
geyeri z innego SOO, gdzie stan jego ochrony jest właściwy. 

II. Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: ochrona życia i majątku 

Przedsięwzięcie: Realizacja sterowanego polderu przeciwpowodziowego Rösa (Niemcy, 2014).  

Opis przedsięwzięcia i obszaru Natura 2000:  

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obecnych struktur ochrony przeciwpowodziowej 
suchego polderu w pobliżu wsi Rösa do poziomu ochrony HQ200 (poziom szczytowy występujący 
raz na 200 lat przy maksymalnym zrzucie). Główne założenia przedsięwzięcia są następujące: 
około 7,5 km odtworzonych wałów, których stopa ma szerokość 5 m, a korona – 3 m; nowe 
instalacje napływowe i zrzutowe oraz dwa mury przeciwpowodziowe o długości 1 225 m i 310 
m. Obecne wały zapewniają ochronę tylko do poziomu HQ100, ale ze względu na 
nieprzewidywalne ekstremalne zdarzenia pogodowe, powodzie przekraczające ten poziom są 
prawdopodobne i mogą poważnie zaszkodzić terenom zamieszkałym i przemysłowi 
znajdującemu się poniżej poziomu obecnego polderu.  

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w obrębie SOO DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch, 
co spowoduje skutki związane z bezpośrednim zajęciem gleb na cele gospodarcze dla 
następujących docelowych typów siedlisk: 6430 – 604 m2 (0,17 % powierzchni tego typu 
siedliska w obrębie SOO); 6510 – 40 665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 m2 (0,46 %). Zgodnie z oficjalną 
niemiecką metodyką oceny istotności skutków, wszystkie te skutki uważa się za „istotne” (także 
te, w przypadku których zajęcie gleb na cele gospodarcze jest pozornie nieistotne, ponieważ 
uwzględnia się wiele czynników innych niż sam procent zajęcia terenu). 

Rozwiązania alternatywne:  

Ze względu na charakter doliny rzecznej nie istnieje żadna alternatywa dla przedsięwzięcia; 
poszukiwanie rozwiązań alternatywnych doprowadziło jednak do wprowadzenia do 
przedsięwzięcia wielu mniejszych korekt, które zmniejszają jego negatywne skutki (takich jak np. 
zmiana nachylenia skarpy wału umożliwiająca odtworzenie obszarów trawiastych, niewielkie 
przesunięcia wałów i murów itp.). 

Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: 

Budowa wału polderowego jest konieczna w celu zwiększenia bezpieczeństwa wału oraz 
ochrony ludności przed powodzią. Dlatego też główne uzasadnienie powodów o charakterze 
zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego jest związane 
z bezpieczeństwem publicznym i zdrowiem ludzi.  



 

24 
 

Proponowane środki kompensujące: 

Na terenie SOO powstanie siedlisko typu 6430 w stosunku 1: 8. Typ siedliska 6510 zostanie 
odtworzony na zboczach wału przeciwpowodziowego w większości poza SOO w stosunku 1: 5. 
Utrata siedlisk leśnych 91F0 (o jakości „D”) zostanie zrekompensowana przez zasadzenie 
nowego lasu o tym samym składzie gatunkowym w stosunku 1: 4 jak również przez zasadzenie 
szpaleru drzew wzdłuż istniejących lasów w stosunku 1: 16, w większości poza terenem SOO. 
W celu utrzymania spójności sieci obszar SOO zostanie powiększony, aby objąć nim lokalizacje 
środków kompensujących. 

III. Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: inne przyczyny, w tym społeczne i gospodarcze 

Przedsięwzięcie: Roboty publiczne związane z budową połączenia kolejowego dużych 
prędkości między Tours a Bordeaux (Francja, 2013).  

Opis przedsięwzięcia i obszaru Natura 2000:  

Przedsięwzięcie dotyczy nowej linii kolejowej dużych prędkości między Tours a Bordeaux. 
Obejmuje to budowę nowej linii (302 km) i jej połączenie z istniejącymi liniami kolejowymi (38 
km), a także drogi poboczne, zbiorniki, urządzenia elektryczne, przejścia nad i pod torami (dla 
dróg rolniczych, przejścia dla zwierząt), platformy robocze i obiekty pomocnicze.  

Trasa ma przebiegać przez cztery OSO (FR5412006 Vallée de la Charente en amont d'Angoulême, 
FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de Villefagnan, FR5412022 
Plaine de la Mothe St Héray Lezay) i dwa SOO (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, FR5400405 
Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Negatywne skutki polegają na 
prawdopodobnym zniszczeniu 1,9 ha podmokłych łąk i 4,2 ha siedlisk wtórnych ważnych dla 
ochrony derkacza Crex crex. Przedsięwzięcie będzie również oddziaływać bezpośrednio na 185 
ha i pośrednio (niepokojenie) na 2 947 ha potencjalnych siedlisk strepeta Tetrax tetrax; 
doprowadzi do zniszczenia 2 ha siedliska (wilgotne wrzosowiska) strzępotka edypusa 
Coenonympha oedippus; jak również doprowadzi do zniszczenia 0,35 ha jednego z najlepszych 
przykładów występowania typu 6210 obejmującego półnaturalne odmiany suchych muraw 
i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia) i fragmentacji lokalnej łączności tego 
siedliska. 

Rozwiązania alternatywne:  

Oceniono trzy warianty trasy. Jeżeli chodzi o linię kolejową dużych prędkości, nie ma zbyt dużej 
elastyczności w zakresie wprowadzania częściowych przesunięć trasy; stwierdzono również, że 
wybrany wariant ma najmniejsze negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, 
a jednocześnie jest technicznie wykonalny. 

Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: 

Dzięki 340 km nowej linii między Tours i Bordeaux, ta linia dużych prędkości (TGV) jest jednym 
z najważniejszych przedsięwzięć kolejowych na skalę europejską. Stworzy ona skuteczne 
połączenie na wybrzeżu atlantyckim w celu zaspokojenia rosnącego popytu na mobilność. Dzięki 
prędkości handlowej 300 km/h ułatwi podróżnym przemieszczanie się i poprawi obsługę miast 
znajdujących się na tej trasie. Zaledwie dwie godziny drogi z Paryża do Bordeaux sprawiają, że 
przewaga konkurencyjna transportu kolejowego nad lotniczym staje się decydująca, co sprzyja 
przesunięciu międzygałęziowemu. Przedsięwzięcie to będzie odgrywało zasadniczą rolę we 
wzmacnianiu osi transeuropejskiej łączącej – poprzez wybrzeże atlantyckie – regiony północnej 
i wschodniej Europy z południowo–zachodnią Francją i Półwyspem Iberyjskim. 

Pobudzi również aktywność terytoriów, których to przedsięwzięcie dotyczy, poprzez: poprawę 
konkurencyjności i rozszerzenie rynków dla przedsiębiorstw regionalnych; ułatwienie podróży 
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w przypadku działalności wymagającej dużej mobilności, co stanowi główny argument przy 
wyborze lokalizacji nowych przedsiębiorstw lub przenoszeniu działalności z Paryża do regionów; 
rozwój turystyki, w szczególności pobytów krótkoterminowych; tworzenie miejsc pracy 
związanych z budową i eksploatacją; rozwój dużych projektów miejskich. Dla podróżnych pociąg 
stanowi szybki i wygodny środek transportu, 34 razy bezpieczniejszy od samochodu. TGV może 
przewieźć do 1 000 pasażerów z prędkością 300 km/h. Jest to również energooszczędny 
i oszczędzający przestrzeń środek transportu.  

Kolej dużych prędkości ma do odegrania kluczową rolę w zmniejszeniu kosztów energii 
i zrównoważonym rozwoju regionów. Produkuje ona 20 razy mniej gazów cieplarnianych niż 
samochód i 45 razy mniej niż samolot. Nie generuje żadnych lokalnych zanieczyszczeń 
powietrza: 90 % ruchu zapewniają pociągi elektryczne. Dla społeczności koszt transportu 
pasażerów lub towarów, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie, wypadki i oddziaływanie na klimat, jest 
4,5 razy wyższy w przypadku transportu drogowego niż w przypadku transportu kolejowego.  

Proponowane środki kompensujące: 

Zakupiono 35 ha przeznaczonych dla derkacza, aby zrekompensować utratę 6,1 ha siedliska. 
W przypadku strepeta program kompensacji obejmie powierzchnię 702 ha na obszarze trzech 
OSO: zostanie zakupionych 160 ha, a na 542 ha zostanie zawarta umowa o zarządzanie, 
zawierająca środki zgodne z planami zarządzania dla OSO. Przewiduje się program 
monitorowania, a w programie ponownego wprowadzania będzie uczestniczył prywatny 
podmiot. Zostanie zakupione 5 ha gruntów z siedliskiem typu 6210 (kompensacja 1: 14). 

IV. Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: inne powody wynikające z opinii Komisji. 

Przedsięwzięcie: Pogłębienie drogi wodnej Dunaju między Straubingiem a Vilshofen; odcinek 
Straubing–Deggendorf (Niemcy, 2019 r.) 

Opis przedsięwzięcia i obszaru Natura 2000:  

Na Dunaju między Straubingiem a Deggendorfem (ok. 40 km) nigdy nie stworzono warunków do 
żeglugi w okresach niskiego stanu wody (zanurzenie 2 m), w przeciwieństwie do odcinka w górę 
(2,90 m) i w dół rzeki (2,70 m), co czyni to miejsce wąskim gardłem. Zanurzenie 2,50 m można 
osiągnąć tylko w okresie średniego stanu wody, który występuje tylko przez 144 dni w roku. 
Celem przedsięwzięcia jest pokonanie tej przeszkody dla żeglugi oraz budowa ulepszonych 
środków ochrony przeciwpowodziowej. Ostateczny projekt doprowadzi do pogłębienia koryta 
rzeki o 20 cm do -2,20 cm – w porównaniu z dzisiejszym niskim stanem wody wynoszącym -2,00 
m. Ponadto koryto rzeki zostanie pogłębione o 45 cm do -2,65 cm na odcinku o długości 9,7 km. 
Natomiast środki ochrony przeciwpowodziowej powinny zapewniać ochronę przed HQ100 

(maksymalny zrzut występujący raz na 100 lat). 

Na odcinku Straubing–Vilshofen dochodzi do największej liczby wypadków ze względu na 
obecną charakterystykę toru wodnego dla statków. Według badania liczba wypadków wynosi 
39 rocznie (2004 r.) i wzrośnie do 55,4 do 2025 r. ze względu na rosnące natężenie transportu. 

Przedsięwzięcie będzie oddziaływać na duży SOO (4 720 ha) DE7142301 Donauauen znajdujący 
się między Straubingiem i Vilshofen. Prawdopodobne znaczące oddziaływanie, zarówno 
bezpośrednie, pośrednie, jak i łączne, zidentyfikowano dla 7 gatunków ryb, 1 gatunku motyla i 1 
gatunku mięczaka oraz 7 typów siedlisk, w tym priorytetowego obszaru 91E0* lasy aluwialne 
z Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior. 

Rozwiązania alternatywne:  

Oprócz wybranego przedsięwzięcia gruntownie oceniono cztery inne warianty, a także wariant 
zerowy. Żaden z wariantów nie spowodowałby znacząco mniejszych skutków niż wybrany 
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wariant, ponieważ albo obejmowałby większy obszar SOO niż proponowane przedsięwzięcie, 
albo znacząco wpłynąłby na większy obszar siedlisk gatunków chronionych.  

Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego – 
uzasadnienie: 

a) Realizacja celów krajowej i wspólnej polityki transportowej: pogłębienie Dunaju między 
Straubingiem a Vilshofen wypełnia lukę w istniejącej drodze wodnej łączącej Morze Północne 
z Morzem Czarnym przez Ren, Men, Kanał Men–Dunaj i Dunaj. Zgodnie z rozporządzeniem UE 
nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej, federalna droga wodna Dunaju stanowi część sieci bazowej transeuropejskiej 
sieci transportowej i ma duże znaczenie gospodarcze dla Europy. 

b) Lepsze połączenia dla portów śródlądowych: przedsięwzięcie poprawi warunki żeglugi na 
obszarze objętym przedsięwzięciem, gdy poziom wody w Dunaju jest niski. W przeciwieństwie 
do innych rodzajów transportu, żegluga na Dunaju nadal dysponuje dostępnymi zdolnościami 
przewozowymi, które można by wykorzystać bardziej efektywnie poprzez pogłębienie toru 
wodnego dla statków.  

c) Bezpieczeństwo i ułatwienie żeglugi: realizacja przedsięwzięcia mogłaby zmniejszyć 
częstotliwość wypadków z przewidywanych 55,4 do 42,4 rocznie pomimo wzrostu natężenia 
ruchu. 

d) Przewidywany wzrost transportu: Przewiduje się, że do 2025 r. wielkość ładunków wzrośnie 
z 7,0 mln ton na rok (2007 r.) do 9,7 mln ton na rok lub wzrośnie o 50 % do 10,5 mln ton na rok. 

Proponowane środki kompensujące: 

Wszystkie dotknięte typy siedlisk, w tym priorytetowy 91E0*, zostaną odnowione przez 
utworzenie nowych siedlisk w stosunku 3:1. Dla Maculinea nausithous powstaną nowe siedliska 
murawowe, a także nowe siedliska dla Unio crassus w postaci nowych wysp rzecznych i odnóg 
rzecznych (te ostatnie służą również dotkniętym oddziaływaniem gatunkom ryb). Przewiduje się 
długoterminowy monitoring i zarządzanie ochroną nowych siedlisk. 

Opinia Komisji (pełna wersja opublikowana pod adresem: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. ŚRODKI KOMPENSUJĄCE 

3.1 Przykłady środków kompensujących na podstawie art. 6 ust. 4 

Plan lub 

przedsięwzięcie 

Dalekobieżna linia kolejowa pomiędzy dwoma węzłami 
i rewitalizacja 100-letniego mostu w Badenii-Wirtembergii 
(Niemcy).  

W ramach przedsięwzięcia przewidziano naziemny profil trasy 
komunikacyjnej, której wpływ zostanie złagodzony dzięki budowie 
tuneli. 

Obszar Natura 2000 

narażony na 

oddziaływanie 

Obszar, którego dotyczy przedsięwzięcie, to DE 7220-311 
„Glemswald und Stuttgarter Bucht” (3 813 ha, wraz z 31 
podobszarami). 

Oddziaływanie 

Oddziaływanie wynika z zajmowania gleb na cele gospodarcze 
i późniejszej utraty i pogorszenia stanu siedlisk, w tym ścinki 
dojrzałych drzew. Zasoby będące przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty są następujące: 

Gatunek: populacja gatunku o znaczeniu priorytetowym 
wymienionego w załączniku II do dyrektywy siedliskowej 
Osmoderma eremita we właściwym stanie ochrony. 

Siedlisko: 6510 Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Środki kompensujące 

– Oznaczenie jako Natura 2000 50 ha gruntów w pobliżu krajowego 
rezerwatu przyrody (Neuweiler Viehweide). 

– Zarządzanie wyznaczonym obszarem ukierunkowane na 
*Osmoderma eremita poprzez odtwarzanie podstawowych cech 
ekologicznych wymaganych dla przetrwania gatunku. 

Wyznaczony grunt objęty zarządzaniem łączy dwa istniejące główne 
tereny chronione, które były izolowane, tworząc efekt granicy 
ekologicznej dla gatunków o znaczeniu priorytetowym. Oczekuje 
się, że wynikiem ukierunkowanego zarządzania będzie utrzymanie 
właściwego stanu ochrony dla gatunków o znaczeniu 
priorytetowym. 

Źródło: C(2018) 466 final z dnia 30 stycznia 2018 r. 

 

Plan lub 

przedsięwzięcie 
Droga B173 między miejscowościami w Bawarii (Niemcy) 

Obszar Natura 2000 

narażony na 

oddziaływanie 

Obszar narażony na oddziaływanie to DE 5833-371 Maintal von 
Theisau bis Lichtenfels – teren mający znaczenie dla Wspólnoty (872 
ha), w dużej mierze pokrywający się z obszarem specjalnej ochrony 
DE 5931-471.02 Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und 
Steinach.  

Obszar specjalnej ochrony jest pod względem powierzchni bardziej 
dotknięty niż teren mający znaczenie dla Wspólnoty. Funkcjonalność 
tego terenu jest powiązana z 9 innymi obszarami Natura 2000 
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w kontynentalnym regionie biogeograficznym. Tereny te składają się 
z siedlisk zalewowych z wodami stojącymi i bieżącymi.  

Oddziaływanie 

Droga przecina sieć Natura 2000 i oddziałuje poprzez zajmowanie 
gleb na cele gospodarcze (utrata siedlisk) oraz niepokojenie lub 
pogorszenie stanu siedlisk i gatunków podczas budowy i eksploatacji 
drogi, głównie w wyniku depozycji azotu. W szczegółach: 

Typy siedlisk wymienione w załączniku I, na które przedsięwzięcie 
będzie miało wpływ: 6, w tym jeden o znaczeniu priorytetowym 
(91E0*). 

Gatunki wymienione w załączniku II, na które przedsięwzięcie będzie 
miało wpływ: 5, z czego 3 ujęte również w załączniku IV.  

Znaczące oddziaływanie na: 

Typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I do dyrektywy 
siedliskowej: 3150, 6430, 6510, i 91E0* 

Gatunki ptaków wymienione w załączniku I do dyrektywy ptasiej 
Circus aeruginosus  

Środki 

kompensujące 

Podjęto decyzję o proporcjonalności kompensacji w celu 
zrównoważenia utraty siedlisk w ramach ogólnej spójności sieci 
Natura 2000: 

Stosunek 1:3 dla typów siedlisk 3150, 6430 i 91E0* 

1:6 dla typu 6510. 

Powiększenie terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty o 2 ha. 

Utworzenie obszaru siedliska szuwarowego dla Circus aeruginosus. 

Plan finansowy oraz plan monitorowania i oceny. 

Komisja Europejska uzależnia ten plan kompensacyjny od: 

– realizacji zgodnie z planem prac przedstawionych Komisji 
Europejskiej przez organy niemieckie; 

– sprawozdania z monitorowania i oceny sporządzonego zgodnie 
z przedstawionym planem prac, uzgodnionym przez organy 
niemieckie. Sprawozdanie musi zostać udostępnione publicznie 
w internecie; 

– wyniki monitorowania i oceny sieci Natura 2000 muszą zostać 
uwzględnione w celu przewidzenia oceny i przeglądu środków 
kompensujących oraz środków łagodzących związanych 
z przedsięwzięciem; 

– Niemcy wypełniają zobowiązania dotyczące sieci Natura 2000 
w odniesieniu do obszaru DE 5833-371 zgodnie z art. 4 ust. 4 i art. 6 
ust. 1 dyrektywy siedliskowej. 

Źródło: C(2015) 9085 final z dnia 18 grudnia 2015 r. 
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Plan lub 

przedsięwzięcie 

Droga krajowa B 252/B 62; 17,56 km nowej obwodnicy gmin 
Münchhausen, Wetter i Lahntal (Hesja).  

Połączenie północ–południe między regionami Paderborn–Korbach 
i Marburg–Gießen. Droga krajowa B 62 łączy Biedenkopf przez Cölbe 
z drogą Gießen–Marburg–Kassel. 

Nowy przebieg drogi wiąże się ze zmianą wielkości i przeniesieniem 
infrastruktury publicznej, takiej jak drogi gminne, sieci energetyczne, 
linia kolejowa i gazociąg. 

Obszar Natura 2000 

narażony na 

oddziaływanie 

Zakres odpowiedniej oceny obejmował kilka obszarów Natura 2000. 
Wnioski były następujące:  

obszar DE 5017-305 „Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg”: 
przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na ten obszar;  

obszar DE 5018-401 „Burgwald”: przedsięwzięcie będzie miało 
pozytywny wpływ, ponieważ będzie bardziej oddalone od tego obszaru 
i w dużym stopniu zmniejszy obciążenie ruchem istniejącej drogi 
krajowej B 252;  

obszar DE 5118-302 „Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern”: 
wystąpi znaczące oddziaływanie na ten obszar. 

Oddziaływanie 

Przebieg trasy drogi krajowej B 252/B 62 przecina obszary sieci Natura 
2000 w trzech miejscach. Bezpośrednie oddziaływanie to utrata siedlisk 
i pogorszenie stanu siedlisk; występują „efekt bariery” i depozycja azotu, 
które ogólnie oddziałują na siedliska i gatunki poprzez niepokojenie 
i pogorszenie stanu siedlisk. Zasobami narażonymi na istotne 
konsekwencje tego oddziaływania są: 

– Typy siedlisk wymienione w załączniku I do dyrektywy siedliskowej  

91E0* (lasy aluwialne z Alnus glutinosa oraz Fraxinus excelsior)  

3260 (pływające zbiorowiska wodnych jaskrów w rzekach równinnych 
i podgórskich z roślinnością Ranunculion fluitantis oraz Callitricho-
Batrachion)  

– Gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy siedliskowej 

Cottus gobio oraz Lampetra planeri  

Wszystkie typy siedlisk wymienione w załączniku I oraz inne siedliska 
gatunków są narażone na znaczące oddziaływanie w wyniku 
zwiększonych poziomów depozycji azotu. Zwiększony ładunek osadów 
ma niekorzystne, znaczące skutki dla wszystkich gatunków żyjących 
w wodzie. Najbardziej znaczące szkody, bezpośrednie i pośrednie, 
występują na siedlisku typu 91E0* w wyniku nawożenia i zakwaszania 
gazami azotowymi.  

Środki 

kompensujące 

Utrata siedliska typu 91E0* lasy aluwialne z Alnus glutinosa i Fraxinus 
excelsior: 

Kompensacja oddziaływania bezpośredniego: stosunek 1:3. 

Kompensacja oddziaływania pośredniego: stosunek 1:2. 

Źródło: C(2012) 3392 z dnia 29 maja 2012 r. 



 

30 
 

Plan lub 

przedsięwzięcie 

Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego dla statków na rzece Men 
na odcinkach Wipfeld, Garstadt i Schweinfurt (Bawaria/Niemcy) 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poszerzenie istniejącego toru 
wodnego rzeki Men między śluzą Wipfeld (na 316,12 km) i Ottendorf 
(na km 345,29) z 36 m do 40 m oraz pogłębienie toru wodnego rzeki 
z 2,50 m obecnie do 2,90 m. Umożliwi to lepszą sterowność łodzi. 

Oddziaływanie 

Szczególnie dotknięte byłyby typy siedlisk o znaczeniu priorytetowym 
będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty: 91E0* lasy 
aluwialne z Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior oraz 6510 nizinne łąki 
kośne. Oba te typy siedlisk zostałyby bezpośrednio uszkodzone, co 
wiązałoby się z utratą powierzchni 9 460 m² w przypadku siedliska 
91E0* oraz 6 440 m² w przypadku siedliska 6510. 

Obszar Natura 2000 

narażony na 

oddziaływanie 

Zakres odpowiedniej oceny obejmował podsieć sieci Natura 2000 
sąsiadującą z ciekiem wodnym. Wnioski z odpowiedniej oceny dla 
poszczególnych obszarów Natura 2000 były następujące: 

obszar „Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach” (OSO): brak 
znaczących skutków; 

obszar „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen” (teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty): znaczące skutki; 

obszar „Maintal bei Sennfeld und Weyer” (teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty): znaczące skutki. 

Powierzchnia terenów, których dotyczą znaczące skutki, wynosi 1 706 
ha. 

Środki 

kompensujące 

Uzgodniono następującą proporcjonalność: 

Siedlisko typu 6510: w stosunku niemal 1:7 

Siedlisko typu 91E0*: w stosunku niemal 1:4  

W tym ostatnim przypadku proporcje uwzględniają fakt, że okres 
odtwarzania siedliska może trwać kilkadziesiąt lat. 

Obszar objęty środkami kompensującymi ma charakter lokalny, 
ponieważ wymagana funkcjonalność ekologiczna znajduje się 
w pobliżu.  

Obszary Natura 2000 narażone na negatywne skutki zostaną 
powiększone za pomocą proponowanych środków kompensujących, 
a następnie ponownie wyznaczone i zgłoszone przez państwo 
członkowskie. Na obszarze zalewowym Schweinfurt i Wipfeld 
przewidziano w sumie 10 środków. 
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3.2 Aspekty czasowe środków kompensujących 

Niemcy – Aspekty czasowe środków kompensujących (wyciąg z opracowania komisji LANA 

z 2004 r.)4 

Środki mające na celu zapewnienie spójności powinny – jeżeli jest to technicznie wykonalne – 
być wykonane i funkcjonalne już w momencie wystąpienia szkody. Według Komisji Europejskiej 
odtworzenie odpowiedniego siedliska dla gatunków narażonych na negatywne oddziaływanie 
może być zaakceptowane jako środek zapewniający spójność tylko wtedy, gdy „utworzony teren 
jest dostępny w czasie, gdy teren narażony na negatywne oddziaływanie traci swoją wartość 
przyrodniczą” (Komisja Europejska 2000:49). 

Dlatego też eksperci są zgodni co do tego, że środki zapewniające spójność powinny zostać 
wprowadzone jeszcze przed realizacją przedsięwzięcia (rozpoczęciem budowy) lub przynajmniej 
zanim dany obszar Natura 2000 zostanie znacząco uszkodzony, tak aby były gotowe do użycia 
i możliwie funkcjonalne w momencie wystąpienia szkody (np. Baumann i in., 1999:470, AG FFH 
Verträglichkeitsprüfung 1999:72, Ssymak i in., 1998:39, Weyrich 1999:1704, Komisja Europejska 
2000:49, Schrödter 2001:17, FGSV 2002:18, Bernotat 2003:25). 

W tym zakresie Federalny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 17 maja 2002 r.) odnosi się również 
do niebezpieczeństwa „opóźnienia w osiągnięciu funkcjonalności”. Komisja Europejska 
(2000:50) wymaga, aby efekt środka był co do zasady widoczny w chwili pojawienia się szkód na 
obszarze związanym z przedsięwzięciem, chyba że można udowodnić, że taka równoczesność 
nie jest konieczna do zapewnienia wkładu obszaru w sieć Natura 2000.  

Te opóźnienia w osiągnięciu funkcjonalności można tolerować tylko wtedy – o ile w ogóle – gdy 
można z całą pewnością oczekiwać, że zastosowane środki doprowadzą do wymaganej 
kompensacji, a tym samym do przywrócenia spójności (Ramsauer 2000:608). 

W każdym indywidualnym przypadku należy zatem zbadać, czy w kontekście ekologicznej 
spójności sieci Natura 2000 można tolerować te opóźnienia w osiągnięciu funkcjonalności. 
Poniżej opisano okoliczności spraw związanych z tą kwestią (sprawa A: pełna funkcjonalność 
środków mających na celu zapewnienie spójności konieczna w momencie wystąpienia szkody; 
przypadek B: pełna funkcjonalność środków niekonieczna w momencie wystąpienia szkody).  

Jeżeli opóźnień w osiągnięciu funkcjonalności nie da się pogodzić z odpowiednim celami 
ochrony, należy odmówić uznania środka za służący zapewnieniu spójności. 

Przypadek A: pełna funkcjonalność środków mających na celu zapewnienie spójności 

konieczna w momencie wystąpienia szkody 

Typ siedliska lub siedliska potrzebne danemu gatunkowi muszą być w pełni funkcjonalne przed 
wystąpieniem szkody, zwłaszcza jeżeli istnieje niebezpieczeństwo utraty istotnej (części) 
populacji gatunku chronionego na podstawie załącznika 2 do dyrektywy siedliskowej lub 
załącznika 1 do dyrektywy ptasiej. W takich przypadkach jedynie środki wdrożone 
z wyprzedzeniem, które są już skuteczne w momencie interwencji, można uznać za 
wystarczające środki służące zapewnieniu spójności. Ze względu na ochronę przyrody nie można 
tolerować opóźnienia w osiągnięciu funkcjonalności. 

Zasadniczo czas, jakiego siedliska gatunków potrzebują, by się rozwinąć, zależy z jednej strony 
od lokalnych okresów rozwoju danych siedlisk, a z drugiej strony – od dostępności obszarów 
w ramach niezbędnego ponownego zasiedlania. Potencjał gatunku w zakresie ponownego 
zasiedlenia zależy między innymi od rozmieszczenia przestrzennego gatunku, występowania 

                                                           
4 LANA / komisja stała LANA, „zasady interwencji” (2004): Wymogi techniczne dotyczące środków 
zapewniających spójność zgodnie z art. 34 ust. 5 federalnej ustawy o ochronie przyrody (BNatSchG). – 
Załącznik do TOP 4.6 z 87. posiedzenia komisji LANA, które odbyło się w dniach 04/05 marca 2004 r. 
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w sąsiedztwie geograficznym konkretnych skupisk i populacji źródłowych, mobilności danego 
gatunku i jego zdolności do rozprzestrzeniania się oraz braku przeszkód utrudniających dostęp 
do tych obszarów.  

Jeżeli interwencja ma wpływ na silnie izolowane stanowiska występowania gatunku lub gatunek 
o niewielkiej mobilności, istnieje bardzo mały potencjał zasiedlenia lub ponownego zasiedlenia 
z zewnątrz siedliska stworzonego dzięki środkom na rzecz spójności. W tym przypadku kluczowe 
znaczenie ma to, aby siedliska powstały z wyprzedzeniem jak najbliżej dotkniętej populacji oraz 
aby te same osobniki lub populacje mogły już przed interwencją zasiedlić siedlisko jako siedlisko 
ucieczkowe. Ponownego zasiedlenia siedliska w późniejszym okresie często nie można 
całkowicie zagwarantować po wyrządzeniu szkód w populacji. 

W przypadku typów siedlisk czas rozwoju siedlisk zależy od ich zdolności regeneracyjnych 
i warunków abiotycznych obszaru, które należy stworzyć, oraz od kolonizacji przez 
charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt (por. np. Riecken i in. 1994:21ff). Pełną 
funkcjonalność w rozumieniu przypadku A można osiągnąć jedynie w odniesieniu do typów 
siedlisk o krótszym czasie rozwoju. 

Wcześniejsze wdrożenie środków  

Aby w sytuacji przypadku A zachować zdolność do działania, należy mieć możliwość 
sfinansowania i wdrożenia środków przed ostatecznym zatwierdzeniem przedsięwzięcia (…). 
W praktyce istnieje na przykład możliwość zabezpieczenia terenu przez nabycie gruntów 
w ramach przygotowań lub na wczesnym etapie jeszcze przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu 
planu budowy. Zasadniczo korzystniejsze warunki stwarzają ku temu procedury wieloetapowe.  

Ze względu na szczególny wymóg bezpieczeństwa prawnego późniejszej decyzji o zatwierdzeniu, 
we wstępnej procedurze oceny oddziaływania określonej w dyrektywie siedliskowej (np. 
w odniesieniu do wyznaczania linii korytarza lub w procedurach planowania przestrzennego) 
główne decyzje dotyczące przedmiotu, lokalizacji i zakresu środków służących zapewnieniu 
spójności muszą być często podejmowane już na etapie projektu (por. np. Küster 2001). Jeżeli 
struktura projektu pozostaje niezmieniona, decyzje te nie ulegną poważnej zmianie w trakcie 
zatwierdzania przedsięwzięcia; środki można wdrożyć z wyprzedzeniem, gdy tylko zasadnicza 
wykonalność przedsięwzięcia stanie się oczywista. 

Instrumenty dotyczące obszarów zasiedlania i środków kompensujących, które już ustanowiono 
w innych kontekstach, również pokazują, że wcześniejsze wdrożenie środków jest możliwe 
i można je zastosować w praktyce z punktu widzenia planowania (por. np. Ammermann i 
in. 1998, Bunzel i Böhme 2002). Dodatkowym rozwiązaniem jest zawarcie umów między 
podmiotem realizującym przedsięwzięcie a podmiotem zarządzającym obszarem chronionym. 
Umowy te umożliwiają przejęcie wdrożonych środków przez podmiot zarządzający obszarem 
chronionym i zwrot kosztów poniesionych w związku z ich realizacją w mało prawdopodobnym 
przypadku, gdyby z jakiegoś nieprzewidzianego powodu nie można było jednak zrealizować 
przedsięwzięcia. 

Poniższy przykład planowania przedsięwzięcia A 26 pokazuje również, że oprócz możliwości 
nabycia gruntów w ramach przygotowań, na potrzeby wcześniejszego wdrożenia środków 
można również wykorzystać etapy planowania i zatwierdzania budowy. 

Przykład: wcześniejsze wdrożenie środków w przypadku przedsięwzięcia A 26  

Na obszar ochrony ptaków, na który oddziałuje przedsięwzięcie, wpływa kilka połączonych ze 
sobą odcinków budowy powodujących szkody. W trakcie zatwierdzania bieżącej fazy budowy 
ustalane są już środki służące zapewnieniu spójności, które częściowo wynikają jedynie ze szkód 
mających powstać wskutek dwóch kolejnych faz, w odniesieniu do których nie wydano jeszcze 
decyzji o zatwierdzeniu planu budowy. Aby środki na rzecz tworzenia nowych siedlisk były 
skuteczne, już w ramach zatwierdzania planu w odniesieniu do danej fazy budowy należy 
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sprawdzić, czy ustalony został zakres środków wymaganych zgodnie z odpowiednią oceną. Dzięki 
temu wdrożenie środków jest przyspieszone o około pięć lat, co pozwala uniknąć opóźnienia 
funkcji kompensującej w stosunku do wystąpienia szkody. 

Warunkami wstępnymi są w tym przypadku dostępność terenów w skali określonej przez 
ekspertów jako niezbędna, uzgodnienie ograniczeń w gospodarowaniu dla rolników pracujących 
na tych terenach oraz w razie potrzeby dostępność środków na wcześniejsze odszkodowania 
wypłacane na długo przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu kolejnej fazy budowy. Szanse na 
zaistnienie takich warunków ramowych wdrożenia należy oczywiście oceniać indywidualnie 
w każdym przypadku. W przypadku przedsięwzięcia A 26 warunki takie są spełnione. Tereny 
zostały zagwarantowane poprzez nabycie gruntów w fazie przygotowań. Podejście wybrane 
w tej procedurze jest pożądane, ponieważ zapobiega zagrożeniu czasowymi brakami 
funkcjonalnymi i zapewnia nieprzerwaną spójność sieci Natura 2000 w całym cyklu życia 
przedsięwzięcia bez żadnych opóźnień w jego realizacji. 

W razie potrzeby możliwe jest również uzyskanie odrębnego zatwierdzenia środków służących 
zapewnieniu spójności, przewidującego ich wcześniejsze wdrożenie. Oczywiście inicjatorzy 
przedsięwzięcia zawsze mają możliwość dobrowolnego wcześniejszego wdrożenia środków na 
własny koszt. Jeżeli środki służące zapewnieniu spójności zostaną wdrożone z odpowiednim 
wyprzedzeniem, w kontekście przepisów dotyczących interwencji, mogą mieć pozytywny wpływ 
na zakres środków kompensujących i zastępczych, ponieważ dodatkowe koszty poniesione 
w związku z czasowymi brakami funkcjonalnymi mogą być niższe. 

Podmioty realizujące przedsięwzięcia z sektora publicznego oraz podmioty realizujące liczne lub 
duże przedsięwzięcia, np. w ramach wieloetapowych procedur zatwierdzania, mają największe 
pole działania w tym zakresie i ponoszą w związku z tym szczególną odpowiedzialność. 

Przypadek B: pełna funkcjonalność środków służących zapewnieniu spójności niekonieczna 
w momencie wystąpienia szkody  

Typ siedliska lub siedlisko gatunku niekoniecznie muszą być w pełni funkcjonalne przed 
wystąpieniem znacznej szkody. Z pewnych przyczyn technicznych, które należy szczegółowo 
przedstawić, opóźnienie w osiągnięciu funkcjonalności daje się uzasadnić do czasu osiągnięcia 
pełnej skuteczności środka i musi być zrekompensowane wdrożeniem środków na odpowiednio 
większą skalę. Udowodniono, że w ten sposób gwarantowany jest również wkład obszaru w sieć 
Natura 2000. 

Również w tych przypadkach należy dążyć do wcześniejszego wdrożenia środków. 
Doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu innych instrumentów ochrony przyrody pozwalają na 
wyciągnięcie wniosku, że w określonych warunkach opóźnienia w osiągnięciu funkcjonalności 
można zniwelować przez zwiększenie skali środka. Wynika to m.in. z faktu, że opóźnienia można 
w dużej mierze skompensować w ten sposób w przypadku niektórych funkcji siedliska.  

Ze względu na opóźnienie w osiągnięciu funkcjonalności należy wybrać tereny dodatkowe 
o większej powierzchni: środki (np. nasadzenia) nie mogą wprawdzie odpowiednio spełniać 
funkcji na początku, jednak w przybliżeniu ten sam poziom kompensacji można osiągnąć poprzez 
znaczne zwiększenie zasobów. Większa skala środka zwiększa również pewność prognoz 
w odniesieniu do aspektów funkcjonalnych. 

Przykład: Przedsięwzięcie polegające na budowie drogi przecinającej jednolitą część wód 
płynących prowadzi do znacznej szkody dla siedliska *91E0, czyli łęgów olszowo-jesionowych. 
Utrata siedliska ma zostać skompensowana na innych terenach, które są odpowiednie pod 
względem lokalizacji i funkcji, za pomocą środków służących zapewnieniu spójności; cel ten 
zostanie osiągnięty dzięki odpowiednim nasadzeniom i odtworzeniu typu siedliska. Ponieważ 
inne środki towarzyszące, takie jak rozwój starodrzewów w istniejących podobnych typach 
siedlisk, nie są możliwe, planuje się wdrożenie środka na wielokrotnie większym obszarze, aby 
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zrekompensować opóźnienie w osiągnięciu funkcjonalności. W tym przypadku chodzi o typ 
siedliska charakteryzujący się drzewami, mający w związku z tym długi czas rozwoju i niemożliwy 
do osiągnięcia nawet przy wdrożeniu środków z wyprzedzeniem. 

Niemniej jednak środek ten należy zasadniczo uznać za środek służący zapewnieniu spójności, 
o ile nie przemawiają przeciwko temu żadne szczególne aspekty danego przypadku. 
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4 POWIĄZANIA Z INNYMI PROCEDURAMI OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: OO, 
OOŚ, SOOŚ 

4.1 Porównanie procedur odpowiedniej oceny (OO), oceny oddziaływania na środowisko 

(OOŚ) i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) 

 OO OOŚ SOOŚ 

Jakiego 

rodzaju 

działań 

dotyczy?  

Każdy plan lub 

przedsięwzięcie, które – 

oddzielnie albo 

w połączeniu z innymi 

planami/przedsięwzięci

ami – może mieć 

znaczące skutki dla 

obszarów Natura 2000 

(z wyłączeniem planów 

lub przedsięwzięć 

bezpośrednio 

związanych 

z zarządzaniem ochroną 

obszaru). 

Wszystkie 

przedsięwzięcia 

wymienione w załączniku 

I.  

W przypadku 

przedsięwzięć 

wymienionych 

w załączniku II 

konieczność 

przeprowadzenia OOŚ 

ustala się 

w poszczególnych 

przypadkach lub 

z wykorzystaniem progów 

bądź kryteriów 

ustanowionych przez 

państwa członkowskie (z 

uwzględnieniem 

kryteriów podanych 

w załączniku III). 

Wszystkie plany i programy 

lub zmiany w nich 

wprowadzone, które: 

a) są przygotowywane lub 

przyjmowane przez organ na 

poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym; 

b) są wymagane przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi 

lub administracyjnymi; 

c) są przygotowane dla 

rolnictwa, leśnictwa, 

rybołówstwa, energetyki, 

przemysłu, transportu, 

gospodarowania odpadami, 

gospodarki wodnej, 

telekomunikacji, turystyki, 

planów zagospodarowania 

przestrzennego lub 

użytkowania gruntów oraz 

ustalają ramy dla przyszłego 

zezwolenia na inwestycję, 

dotyczącego przedsięwzięć 

wymienionych w załącznikach 

I i II do dyrektywy OOŚ; lub 

ze względu na 

prawdopodobne skutki dla 

obszarów zostały uznane za 

wymagające oceny na 

podstawie art. 6 lub 7 

dyrektywy 92/43/EWG. 
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Jakie 

oddziaływani

e należy 

ocenić jako 

mające 

znaczenie dla 

środowiska 

naturalnego?  

Ocena powinna być 

dokonana 

z uwzględnieniem celów 

ochrony obszaru 

(dotyczących gatunków 

lub typów siedlisk, 

których obecność na 

danym obszarze jest 

znacząca).  

Oddziaływanie należy 

ocenić w celu 

określenia, czy będzie 

niekorzystnie wpływać 

na integralność danego 

obszaru.  

Bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, łączne, 

transgraniczne, krótko-, 

średnio- 

i długoterminowe, stałe 

i tymczasowe, pozytywne 

i negatywne znaczące 

skutki dla populacji 

i zdrowia ludzkiego; dla 

różnorodności 

biologicznej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

gatunków i siedlisk 

chronionych na 

podstawie dyrektywy 

92/43/EWG oraz 

dyrektywy 2009/147/WE; 

dla terenu, gleby, wody, 

powietrza, klimatu 

i krajobrazu; dla dóbr 

materialnych, dziedzictwa 

kulturowego i krajobrazu; 

oraz interakcje między 

tymi czynnikami. 

 

Prawdopodobne znaczące 

skutki dla środowiska, w tym 

w odniesieniu do takich 

kwestii, jak: różnorodność 

biologiczna, populacja, 

zdrowie ludzkie, fauna, flora, 

gleba, woda, powietrze, 

czynniki klimatyczne, dobra 

materialne, dziedzictwo 

kulturowe obejmujące 

dziedzictwo architektoniczne 

i archeologiczne, krajobraz 

oraz wzajemne powiązania 

między powyższymi 

czynnikami. 

Kto jest 

odpowiedzial

ny za ocenę?  

Zapewnienie dokonania 

odpowiedniej oceny 

należy do zadań 

właściwego organu. 

W tym kontekście może 

się zdarzyć, że 

wykonawca będzie 

musiał przeprowadzić 

wszystkie potrzebne 

badania i przekazać 

właściwemu organowi 

wszystkie niezbędne 

informacje, aby 

umożliwić mu podjęcie 

w pełni świadomej 

decyzji. Aby podjąć 

decyzję, w stosownych 

przypadkach właściwy 

organ może również 

zgromadzić istotne 

Wykonawca przedstawia 

niezbędne informacje, 

które wraz z wynikami 

konsultacji są 

uwzględniane w należyty 

sposób przez właściwy 

organ wydający 

zezwolenie na inwestycję. 

W dyrektywie w sprawie 

strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 

(SOOŚ) pozostawiono 

państwom członkowskim 

szeroki margines swobody 

przy wyznaczaniu organów 

odpowiedzialnych za tę ocenę. 

Mogą to być albo organy 

odpowiedzialne za 

przygotowanie planu lub 

programu, organy zajmujące 

się ochroną środowiska, 

z którymi przeprowadza się 

konsultacje ex lege w sprawie 

zakresu i poziomu 

szczegółowości informacji, 

które muszą być zawarte 

w sprawozdaniu dotyczącym 

środowiska, jak również 

w projekcie 
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informacje z innych 

źródeł. 

planu/przedsięwzięcia 

i towarzyszącym mu 

sprawozdaniu dotyczącym 

środowiska; albo organy, 

którym specjalnie powierzono 

przeprowadzenie procedury 

strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Czy są 

prowadzone 

konsultacje 

publiczne lub 

konsultacje 

z innymi 

organami? 

W dyrektywie 

siedliskowej nie 

zawarto wyraźnego 

obowiązku uzyskania 

opinii całego 

społeczeństwa podczas 

zatwierdzania planów 

lub przedsięwzięć 

wymagających 

odpowiedniej oceny. 

Zgodnie z brzmieniem 

art. 6 ust. 3 trzeba to 

zrobić tylko „w 

stosownych 

przypadkach”. Trybunał 

wyjaśnił jednak, że na 

podstawie wymogów 

konwencji z Aarhus 

zainteresowana 

społeczność, w tym 

uznane organizacje 

pozarządowe zajmujące 

się ochroną środowiska, 

ma prawo do udziału 

w procedurze 

udzielania zezwoleń (C-

243/15, pkt 49). Prawo 

to obejmuje 

w szczególności „prawo 

do »skuteczne[go] 

uczestnictw[a] 

społeczeństwa 

w podejmowaniu 

decyzji w sprawach 

dotyczących 

środowiska« oraz do 

»składani[a], w formie 

pisemnej lub, jeśli ma 

to miejsce, na 

Obowiązkowe konsultacje 

przeprowadzane przed 

przyjęciem propozycji 

działania. 

Państwa członkowskie 

muszą wprowadzić 

niezbędne środki, aby 

zapewnić organom, 

których może dotyczyć 

dane przedsięwzięcie (w 

tym organom 

środowiskowym, 

lokalnym i regionalnym), 

możliwość wyrażenia 

opinii odnośnie do 

wniosku o zezwolenie na 

inwestycję. Te same 

zasady mają 

zastosowanie do 

konsultacji 

z zainteresowaną 

społecznością.  

W przypadku 

prawdopodobnych 

znaczących skutków dla 

środowiska w innym 

państwie członkowskim 

należy przeprowadzić 

konsultacje z właściwymi 

organami i konsultacje 

publiczne w tym państwie 

członkowskim.  

 

Obowiązkowe konsultacje 

przed przyjęciem planu lub 

programu.  

Państwa członkowskie muszą 

przeprowadzać konsultacje 

z organami, które ze względu 

na swoje szczególne obowiązki 

w dziedzinie środowiska są 

potencjalnie zainteresowane 

skutkami realizacji planu lub 

programu dla środowiska. 

Należy przeprowadzać 

konsultacje publiczne, w tym 

ze społecznością, która jest lub 

może być dotknięta skutkami 

lub jest zainteresowana 

procesem podejmowania 

decyzji, w tym z organizacjami 

pozarządowymi. 

Organy i społeczeństwo 

powinny mieć wczesną 

i realną możliwość, 

w odpowiednich ramach 

czasowych, wyrażenia opinii 

o projektach planów lub 

programów oraz 

o towarzyszącym im 

sprawozdaniu dotyczącym 

środowiska przed przyjęciem 

planu bądź programu lub 

poddaniem go procedurze 

ustawodawczej.  

W przypadku 

prawdopodobnych znaczących 

skutków dla środowiska 

w innym państwie 

członkowskim należy 

przeprowadzić konsultacje 
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rozprawie publicznej 

lub przesłuchaniu 

z udziałem 

wnioskodawcy, 

wszelkich uwag, 

informacji, analiz 

i opinii, które uważa 

ono za odnoszące się 

do planowanego 

przedsięwzięcia«” (C-

243/15, pkt 46).  

z właściwymi organami 

i konsultacje publiczne w tym 

państwie członkowskim. 

W jakim 

stopniu 

rezultaty 

oceny są 

wiążące?  

Są wiążące.  

Właściwe organy mogą 

wyrazić zgodę na plan 

lub przedsięwzięcie 

dopiero po 

stwierdzeniu, że nie 

będzie miał on 

niekorzystnego wpływu 

na integralność 

obszaru. 

Wyniki konsultacji oraz 

informacje zebrane 

w ramach OOŚ „są 

należycie brane pod 

uwagę” w procedurze 

zezwolenia na inwestycję.  

Decyzja o udzieleniu 

zezwolenia na inwestycję 

musi zawierać co 

najmniej uzasadnioną 

konkluzję (tj. decyzję 

dotyczącą OOŚ) oraz 

wszelkie warunki 

dotyczące środowiska 

przedstawione wraz 

z decyzją. 

Sprawozdanie dotyczące 

środowiska oraz wyrażone 

opinie „uwzględnia się” 

w czasie przygotowania planu 

lub programu oraz przed jego 

przyjęciem lub poddaniem 

procedurze ustawodawczej. 
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5 PLANOWANIE STRATEGICZNE – OCENA PLANÓW 

5.1 Przykład: Planowanie autostrad w Austrii 

Planowanie autostrad w Austrii – wstępna kontrola i odpowiednia ocena  

Planowanie autostrad w Austrii obejmuje trzy różne fazy przedsięwzięcia, w których 
wielokrotnie ustala się konieczność przeprowadzenia odpowiedniej oceny.  

Faza 1 („Voruntersuchung” lub „Korridoruntersuchung”) polega na określeniu potencjalnych 
stref konfliktu na badanym terenie, aby wykluczyć korytarze o niedopuszczalnych skutkach 
i wysokim ryzyku niezatwierdzenia. Szczególną uwagę poświęca się obszarom chronionym, 
w tym obszarom Natura 2000. Wynikiem fazy 1 jest wstępny wybór możliwych wariantów 
przedsięwzięcia oraz program badań na potrzeby fazy 2. Na tym etapie zwykle rozpoznaje się 
wymóg przeprowadzenia odpowiedniej oceny (faza wstępnej kontroli). 

Faza 2 („Vorprojekt” lub „Variantenuntersuchung”) obejmuje określenie wrażliwości siedlisk 
i gatunków w ramach poszczególnych możliwych wariantów przedsięwzięcia i prognozę 
możliwych skutków wariantów dla środowiska. Zgodnie z wewnętrznymi wymogami krajowymi 
(RVS*5) w tej fazie wymagane są szczegółowe badania dotyczące odpowiedniej oceny. Ma to na 
celu zagwarantowanie jak najwcześniejszego uwzględnienia gatunków i siedlisk objętych 
ochroną w UE. Pod koniec tej fazy wybiera się jeden z możliwych wariantów przedsięwzięcia.  

Faza 3 („Einreichprojekt”) obejmuje planowanie na potrzeby procedur zatwierdzania. 
Potencjalne skutki wybranej trasy dla środowiska określa się bardziej szczegółowo, 
a ewentualne negatywne skutki łagodzi się za pomocą odpowiednich środków. Celem jest 
opracowanie planu przedsięwzięcia, który jest odpowiedzialny z punktu widzenia środowiska, 
nie oddziałuje na cele ochrony obszaru ani na gatunki chronione i jest możliwy do zatwierdzenia 
pod względem prawnym. 

Zaletą wczesnej wstępnej kontroli jest szybkie rozpoznanie niezbędnych procedur prawnych, 
w tym przypadku odpowiedniej oceny lub – w innych przypadkach – procedury odstępstwa. 
Dzięki temu można wystarczająco wcześnie rozpoznać ryzyko proceduralne i wdrożyć strategie 
pozwalające go uniknąć. 

W celu określenia lokalizacji potencjalnych obszarów konfliktu wykorzystuje się standardowe 
formularze danych dotyczące obszarów Natura 2000, jak również dane z krajowego atlasu 
ptaków lęgowych oraz regionalnych i lokalnych badań siedlisk (o ile są one dostępne i aktualne). 
W ocenie aktualnej sytuacji i możliwych skutków uwzględnia się również czerwone księgi 
(krajowe lub regionalne), dane ze sprawozdania sporządzonego na podstawie art. 17, przepisy 
krajowe i regionalne dotyczące gatunków chronionych na szczeblu krajowym oraz inne dane 
dostępne w danym regionie. Można wykorzystać dodatkowe dane z monitorowania, jeśli są 
dostępne, np. dane z projektów na rzecz ochrony gatunków lub projektów LIFE realizowanych 
w regionie.  

Źródło: Źródło: analiza przykładów dostarczona przez ASFINAG. 

  

                                                           
5 RVS = wytyczne i regulacje dotyczące planowania, budowy i utrzymania dróg (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Przykład: Planowanie strategiczne nowych inwestycji hydroenergetycznych na Dunaju  

Planowanie strategiczne nowej elektrowni wodnej w dorzeczu Dunaju  

Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju opracowała wytyczne dotyczące zrównoważonych 
inwestycji hydroenergetycznych w dorzeczu Dunaju, a kraje położone nad Dunajem przyjęły je 
w czerwcu 2013 r. Wytyczne opracowano w ramach szeroko zakrojonego procesu 
partycypacyjnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele organów administracji w dziedzinie 
energii i środowiska, przedstawiciele sektora energetyki wodnej, organizacji pozarządowych 
i środowiska naukowego. 

Zaleca się w nich strategiczne podejście do planowania budowy nowych elektrowni wodnych. 
Podejście to powinno opierać się na dwupoziomowej ocenie (w tym na listach zalecanych 
kryteriów) – ocenie konkretnego przedsięwzięcia poprzedzonej oceną na szczeblu 
krajowym/regionalnym.  

Pierwszy etap polega na określeniu odcinków rzeki, na których inwestycja hydroenergetyczna 
jest zabroniona przez przepisy/umowy krajowe lub regionalne (strefy wyłączone). Kryteria, które 
obowiązują w niektórych państwach europejskich w odniesieniu do tej kategorii, obejmują: 
obszary chronione, odcinki o wysokiej wartości ekologicznej, odcinki referencyjne, wielkość 
zlewni.  

Zalecany wykaz kryteriów krajowych/regionalnych obejmuje następujące elementy: 

- Naturalność. Stan odcinków rzek/jednolitych części wód w odniesieniu do odchylenia od 
specyficznych dla danego typu warunków naturalnych w zakresie hydrologii, morfologii, 
ciągłości biologicznej i sedymentacyjnej oraz biocenoz. 

- Stan jednolitej części wód pod względem rzadkości występowania i wartości ekologicznej. 
Rzadkość typu rzeki, stan ekologiczny odcinka rzeki i wrażliwość. 

- Specyficzna struktura i funkcja ekologiczna odcinka rzeki, także w odniesieniu do całej 
zlewni/podzlewni oraz usług ekosystemowych. Np. konkretne siedliska wrażliwych/cennych 
gatunków ryb lub innych biologicznych elementów jakości środowiska rzecznego (np. 
gatunków wymienionych w czerwonej księdze). 

- Obszary ochrony i tereny chronione. Np. obszary Natura 2000, obszary objęte konwencją 
ramsarską, rezerwaty biosfery UNESCO, parki narodowe, regionalne i przyrodnicze itp. 

Drugi krok obejmuje ocenę wszystkich pozostałych odcinków przy użyciu matrycy oceny 
i systemu klasyfikacji. 

Ponieważ wiele odcinków rzek i teras zalewowych w dorzeczu Dunaju jest chronionych na 
podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej, należy uwzględnić przepisy i wymogi dotyczące 
zarządzania obszarami Natura 2000 i ich ochrony oraz potrzebę odpowiedniej oceny 
oddziaływania ewentualnych przedsięwzięć na danych obszarach.  

Ocena na szczeblu krajowym/regionalnym jest narzędziem, które ma pomagać organom 
administracji w sytuowaniu nowych elektrowni wodnych na obszarach, na których oczekiwane 
skutki dla środowiska są minimalne. W stosownych przypadkach należy wziąć pod uwagę 
aspekty dotyczące całego dorzecza Dunaju lub aspekty transgraniczne. Ocena na szczeblu 
krajowym/regionalnym przynosi korzyści zarówno sektorowi środowiska i sektorowi wodnemu, 
jak i sektorowi hydroenergii, ponieważ zwiększa przewidywalność procesu decyzyjnego oraz 
w sposób przejrzysty wskazuje obszary, dla których prawdopodobne jest wydanie licencji na 
nowe przedsięwzięcie.  

Chociaż ocena na szczeblu krajowym/regionalnym ma raczej ogólny charakter, ocena 
konkretnego przedsięwzięcia klasyfikująca odcinki rzeki odpowiednie do potencjalnego 
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wykorzystania przy wytwarzaniu energii wodnej dostarcza bardziej szczegółowej i dogłębnej 
oceny korzyści wynikających z konkretnego przedsięwzięcia i jego skutków. Pomaga to ocenić, 
czy przedsięwzięcie jest odpowiednio dopasowane do konkretnej lokalizacji. Ocenę konkretnego 
przedsięwzięcia przeprowadza się w odpowiedzi na wniosek o wydanie licencji na budowę 
nowej elektrowni wodnej, a zatem zależy ona od konkretnego projektu przedsięwzięcia.  

Następnie należy ustanowić środki łagodzące w celu zminimalizowania negatywnych skutków 
elektrowni wodnych dla ekosystemów wodnych. Środki priorytetowe pozwalające utrzymać 
i poprawić stan ekologiczny wód obejmowały zapewnienie migracji ryb i przepływów 
hydrobiologicznych.  

Pozostałe środki łagodzące, takie jak poprawa zarządzania osadami, minimalizowanie 
negatywnych skutków sztucznych wahań poziomu wody (krótkotrwałych fluktuacji), utrzymanie 
warunków wód podziemnych lub przywrócenie siedlisk konkretnego typu i stref nadbrzeżnych, 
są ważne z punktu widzenia środowiska rzecznego i terenów podmokłych bezpośrednio 
zależnych od ekosystemów wodnych. Środki te należy zatem uwzględnić w projekcie 
przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opłacalność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.  

W wytycznych uznaje się stosowanie procedury określonej w art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
siedliskowej, w przypadku gdy nowe inwestycje hydroenergetyczne mogą mieć wpływ na obszar 
Natura 2000. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3 Przykład: plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący morskich farm wiatrowych 

i połączeń sieciowych w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) na Morzu 

Północnym 

Plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący sieci przesyłowej morskiej energii 

wiatrowej w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Północnym  

W planie dotyczącym sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej przewidziano morskie farmy 
wiatrowe umożliwiające zastosowanie połączeń sieciowych zebranych w wiązki. Oprócz 
niezbędnych tras kabli i miejsc połączeń sieciowych morskich farm wiatrowych plan obejmuje 
trasy kabli na potrzeby połączeń międzysystemowych oraz opis możliwych miejsc skrzyżowania 
elementów infrastruktury sieci.  

W niemieckiej w.s.e. wyznaczono obszary priorytetowe dla przewozów morskich, rurociągów 
i produkcji morskiej energii wiatrowej; zakazano innych niezgodnych z przytoczonym planem 
sposobów wykorzystania tych obszarów. Na obszarach Natura 2000 obowiązuje zakaz 
budowania turbin wiatrowych. W punktach przejściowych na granicy morza terytorialnego 
i w miejscach skrzyżowania systemów rozgraniczenia ruchu trasa kabli podmorskich 
przesyłających energię wytwarzaną w w.s.e. musi przebiegać wzdłuż wyznaczonych do tego celu 
korytarzy. Ustanowienie planu wiązało się z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

W planie określono, że aby zminimalizować możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko 
morskie, podczas układania rurociągów i kabli nie należy przecinać wrażliwych siedlisk 
w okresach wysokiej podatności określonych gatunków.  

Aby chronić szczególnie wrażliwe, podlegające ochronie siedliska piaszczystych wybrzeży, raf 
i obszarów występowania skupisk bentosowych, podczas układania i eksploatacji rurociągów 
i kabli należy unikać zniszczenia tych siedlisk oraz spowodowania w nich szkód, a także należy 
postępować zgodnie z najlepszymi praktykami ochrony środowiska według konwencji OSPAR. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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W planie założono wyznaczenie wspólnych obszarów priorytetowych dla rurociągów i farm 
wiatrowych. 

Zasady planowania, takie jak łączenie kabli w jak największe wiązki i unikanie przecinania 
obszarów Natura 2000, mają na celu ograniczenie obszaru zajmowanego przez infrastrukturę 
sieci oraz zmniejszenie potencjalnego oddziaływania na środowisko morskie. Plan ten poddano 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i określono w nim zdolność przesyłową 
i przewidywany harmonogram budowy połączeń sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej 
w ciągu kolejnych 10 lat.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

