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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Helmut Wolfram német állampolgár által a Bad Brambach-i Kleedorf városrész 
lakosainak nevében benyújtott 1555/2012. számú, egy további aláírással ellátott 
petíció a Cseh Köztársasággal határos német lakóövezet közelében történő 
szélerőművek felállításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a németországi Bad Brambach község polgármestere. A német–cseh 
határon fekvő községében található városrész közvetlen közelében, a cseh oldalon 
szélerőműpark épül. A szélerőműpark a cseh hatóságok által tervezett szélerőműpark-
csoporthoz tartozik. A petíció benyújtója községében található lakóövezet lakosai létrehoztak 
egy polgári akciócsoportot, hogy tiltakozzanak a szélerőművek felállítása ellen. A petíció 
benyújtója szerint a szélerőművek túl közel helyezkednek el a lakóövezethez, ami azt jelenti, 
hogy káros hatással lehetnek az egészségre (zajártalom, árnyékvetések). A községet károk is 
érhetik, mert a szélerőművek felállítása következtében kevésbé vonzóvá válhat a turisták 
számára. A petíció benyújtója továbbá arról érdeklődik, hogy az európai jogszabályok nem 
írnak-e elő konzultációt Németország és a Cseh Köztársaság között egy ilyen léptékű 
szélerőműpark-projekt megkezdése előtt, valamint hogy figyelembe vették-e a 
természetvédelmi területeket. A petíció benyújtója az Európai Parlament vizsgálatát kéri az 
ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

Nem léteznek a szélerőművek egészségre és turizmusra gyakorolt hatásával kapcsolatos uniós 
jogszabályok. A projekt környezetre gyakorolt különböző hatásainak kérdésével a környezeti 
hatásvizsgálat folyamatának keretében foglalkoznak. Ezeknek a hatásoknak a megítélése a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. 

A 2011/92/EU irányelv 1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv) 4. cikkének (2) 
bekezdése és II. melléklete szerint a tagállamok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy 
egy szélenergia-projekt esetében el kell-e végezni a környezeti hatásvizsgálatot. A környezeti 
hatásvizsgálatról szóló vonatkozó cseh jogszabály előírja, hogy a kérdéses projektek esetében 
egy előszűrési eljárást kell elvégezni, amely azt a döntést eredményezheti, hogy folytatásként 
el kell végezni a környezeti hatásvizsgálatot is. 2010-ben a kérdéses projekt előszűrési 
eljárása2 azzal az eredménnyel zárult, hogy a projekt nem fog jelentős hatást gyakorolni a 
környezetre – beleértve az érintett Natura 2000 területeket is.

A természetvédelmi területekre gyakorolt lehetséges hatások tekintetében uniós 
jogszabályként a 2009/174/EK irányelv 3 (a madarakról szóló irányelv) és a 92/43/EGK 
irányelv4 (az élőhelyvédelmi irányelv) a mérvadó. Elvben nincs következetlenség a 
szélenergia hasznosítása és az uniós természetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés 
között. Minden projektet eseti alapon kell értékelni. A Bizottság támogatja a kérdéses 
létesítmények elhelyezésével, tervezésével, kialakításával, gyártásával és működtetésével 
kapcsolatban bevált módszereket a a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásuk csökkentése 
érdekében. A Bizottság 2010-ben kiadott egy útmutatót, amely a szélenergia hasznosításáról 
és a Natura 2000 területekről szól5.

A kérdéses terület a Cseh Köztársaság legészakibb részén, a Német Szövetségi Köztársággal 
határos területen elhelyezkedő Horní Pasekyben található. A projekt egy gyepes területen 
helyezkedik, amelyet a határ cseh és német oldalán is elsősorban erdők öveznek. A projekt 5, 
egyenként 2 MW teljesítményű VESTAS V90 típusú szélerőműből áll. 2010-ben 
engedélyezték és 2012-ben építették meg.

A legközelebbi Natura területek: SCI DE5639302 Raunerbach- und Haarbachtal. Egyik 
területen sem élnek olyan fajok, amelyeket a szélerőművek veszélyeztetnének. A 
szélerőművektől észak-keletre, hozzávetőleg 3 kilométer távolságban található egy másik 
terület (SPA DE5640451 Elstergebirge) is. A Bizottság nem rendelkezik arra vonatkozó 
bizonyítékkal, hogy az öt szélerőmű káros hatást gyakorolna ezekre a területekre.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre 

gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, amely a 85/337/EGK irányelvet kodifikálja; HL L 026., 2012.1.28., 1. o.
2 Az előszűrés hivatkozása: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak 

védelméről, amely a79/409/EGK irányelvet kodifikálja; HL L 020., 2010.1.26., 7. o.
4 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről; HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
5 Európai Bizottság (2010): Útmutató a szélenergiáról és a Natura 2000 területekről. Hivatkozás: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf.
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A zajhatásokkal kapcsolatban ugyan nincsenek uniós szinten meghatározott szabványok, a 
közelben, hozzávetőleg 412 méteres távolságban található németországi Kleedorf lakóházai 
körüli zajszintet a német jogszabályok alapján határozták meg.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály nem írja elő hatásvizsgálat elvégzését a 
turizmus tekintetében, mivel az nem tekinthető környezeti hatásnak.

Következtetések

A Bizottság szerint a petíció benyújtójának információi és a nemzeti hatóságok által 
rendelkezésre bocsátott nyilvános dokumentumok alapján nem sértették meg az uniós 
jogszabályokat.


