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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Jan Terkel Nielsen, dán állampolgár által benyújtott 0468/2007. számú petíció 
egy dániai üdülőépítési projekttel kapcsolatban az uniós környezetvédelmi 
szabályok megsértéséről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a dán hatóságok engedélyezték 20 üdülőház 
építését az Ǻrø nevű kis dán szigeten. Hangsúlyozza, hogy a sziget egésze az EU 96. sz. 
élőhelyének része, és ebből következően az üdülőépítési projekt sérti az EU környezetvédelmi 
területen érvényes jogszabályait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2008. február 12-én

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a délnyugat-dániai, Ǻrø nevű kis szigeten található 
nemzetközi természetvédelmi területet érintő javasolt fejlesztések miatt. Hangsúlyozza, hogy 
a sziget teljes egészében kijelölt terület a vizes élőhelyekről szóló Ramsari Egyezmény 
alapján, illetve Natura 2000 terület az élőhelyvédelmi irányelv értelmében.

2005-ben és 2006-ban a helyi hatóság (Haderslev közösség) által a szigeten tervezett 
üdülőépítésre vonatkozó kérvényeket a nemzeti hatóságok határozottan visszautasították. 
2007-ben egy landspandirektivnek nevezett területfejlesztési irányelvet (Landsplansdirektiv 
for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland) fogadott el a dán parlament, 
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amely lehetőséget teremt egy 20 üdülőházra kiterjedő fejlesztésre a szigeten.

A petíció benyújtója aggódik, hogy a 20 üdülőház nemzetközi természetvédelmi területre 
tervezett felépítésének mostani lehetősége milyen következményekkel fog járni a területre 
nézve, és félti a károsodástól azokat az élőhelyeket és fajokat, amelyek számára a szóban 
forgó terület ki lett jelölve.

Mindamellett, hogy a kérdéses területet a Ramsari Egyezmény értelmében nemzetközi 
jelentőségű vizes élőhelynek is nyilvánították, a közösségi érdeklődés mégis a terület KMT-
vé és KJT-vé való nyilvánítására irányul, amelyre a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK tanácsi irányelv1 és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv2 szerinti kötelezettségeknek eleget 
téve került sor. A Bizottság megerősítheti, hogy az Ǻrø nevű kis szigetet Dánia jelölte ki és a 
természetvédelmi területek Natura 2000 hálózatának részét képezi. 
A kijelölés tudományos indítéka számos élőhelytípus, többek között az 1330-as kóddal ellátott 
Atlanti-partvidéki sós rétek (Strandenge) és a 3150-es kóddal ellátott természetes eutróf 
tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel (Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store vandaks). A terület emellett bizonyos madár- és egyéb fajoknak is 
otthont ad, mint például a barna rétihéja (Circus aeroginosus/ Rørhøg), a mocsári béka 
(Rana arvalis/Spidssnudet frø) és a nádi varangy (Bufo calamita/Strandtudse).

A petíció benyújtója nem adott felvilágosítást az elfogadott „landspandirektivről”, a Bizottság 
azonban a dán kormány honlapján keresztül tudott arról tájékozódni. A petícióban szereplő 
egyetlen információ sem enged arra következtetni, hogy mindez a természetvédelmi 
jelentőségű élőhelyek elvesztéséhez vezetne, illetve jelentősen megzavarná azon fajok életét, 
amelyek érdekében a kérdéses területet kijelölték. 

Az, hogy a területet az élőhelyekre vonatkozó irányelv alapján kijelölték, önmagában még 
nem jelenti azt, hogy ott tilos egyéb tevékenységet folytatni. Fel kell ugyanakkor mérni a 
tervezett tevékenységeknek az olyan élőhelyekre és fajokra gyakorolt lehetséges hatását, 
amelyek érdekében a kérdéses területet kijelölték. Ez az élőhelyekre vonatkozó irányelv 6. 
cikkének (3) bekezdéséből következik, amely úgy rendelkezik, hogy minden olyan tervet 
vagy programot, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a 
természeti terület kezeléséhez, de valószínűleg jelentős hatással lesz arra, a természeti 
területre gyakorolt hatását illetően megfelelő vizsgálatnak kell alávetni a természeti terület 
megőrzési céljai érdekében. Az ilyen vizsgálatra vonatkozó eljárást a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. 
cikkében határozták meg. A Bizottság megjegyezte, hogy a landspandirektivre vonatkozóan a 
dán hatóságok (a dán környezeti kutatóintézet, a Miljøundersøgelser Vadbiológiai és 
Biodiverzitás Részlege 2006. augusztus 21-én) elvégeztek egy ilyen jellegű vizsgálatot. Azt is 
megjegyezte, hogy ebben olyan kárenyhítő intézkedéseket is javasoltak, amelyek nem csak 
enyhítésre, hanem a kérdéses fajok körülményeinek javítására irányulnak.A vizsgálat arra a 
következtetésre jut, hogy figyelembe véve a kárenyhítő intézkedések végrehajtását, a projekt 
nem fog jelentős negatív hatást gyakorolni olyan élőhelyekre és fajokra, amelyek érdekében a 
kérdéses területet az élőhelyekre vonatkozó irányelv IV. mellékletében vagy a védett 

                                               
1 HL L 103, 1979.4.25, 1-18. o.
2 HL L 206, 1992.7.22., 7-50. o.
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madarakról szóló irányelv I. mellékletében kijelölték vagy besorolták. 

Az egyes területrendezési tervek és programok környezeti hatásairól szóló 2001/42/EK 
irányelv alkalmazásával kapcsolatosan az is meg kell jegyezni, hogy a vizsgálatot 
köztudomásúlag a landspandirektiv kialakításához végezték el.

A landspandirektiv valóban hozzájárult ahhoz, hogy a tervezési eljárás a következő szakaszba 
lépjen (önkormányzati és helyi szintű tervezés), s ez előbb vagy utóbb a 20 üdülőház 
felépítésének engedélyezéséhez is vezethet. Intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az 
eljárás során az élőhelyekre vonatkozó irányelv 6. és 12. cikkével való megfelelést betartsák.

Következtetések

A szóban forgó terület kapcsán a Bizottság megjegyzi, hogy az élőhelyekre vonatkozó 
irányelv 6. cikkét betartották, a hatásvizsgálatot elvégezték és a soron következő tervezési és 
kivitelezési folyamat feltételeit megállapították (az önkormányzati szintű tervezés módosítása 
és a helyi szintű tervezés benyújtása). A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság 
nem talált a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet a javasolt 
fejlesztésre irányuló, az illetékes dán hatóságok által alkalmazott eljárás (landspandirektiv) 
kapcsán.
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