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Tárgy: Barbara Kohnke, lengyel állampolgár által előterjesztett 0480/2006. számú, 
15 aláírást tartalmazó petíció a Puck közelében található szélenergia-park 
környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A Bieławski Błota vadrezervátum és a balti tenger melletti város, Puck közelében tervezett 11 
szélturbina helyi környezetre és gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatását kifejtve a petíció 
benyújtója azt az álláspontot vallja, hogy ez rontani fogja a környék turisztikai vonzerejét, és 
rámutat arra, hogy számos térségben lakozó madárfaj szerepel a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 
mellékletében található felsorolásban. A petíció benyújtója erre tekintettel az Európai 
Parlament vizsgálatát kéri annak megállapítására, hogy a projekt – amellyel kapcsolatban a 
hatóságok elmulasztották a helyi lakosokkal való egyeztetést – mennyiben áll összhangban a 
vonatkozó közösségi szabályozással.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. június 1.

A természetes élőhely irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdésében a tagállamok részére rögzített 
kötelezettségekkel összhangban bármely olyan tervet, vagy projektet, amely nem kapcsolódik 
közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, 
akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra, a 



PE390.694/REV. 2/3 CM\797162HU.doc

HU

természeti területre gyakorolt hatását illetően megfelelő vizsgálatnak kell alávetni a természeti 
terület megőrzési céljai érdekében. A természeti területre gyakorolt hatásvizsgálat eredményei 
és a (4) bekezdésben szereplő kötelezettségek fényében az illetékes nemzeti hatóság kizárólag 
abban az esetben érthet egyet a tervvel vagy a projekttel, ha meggyőződött arról, hogy az nem 
gyakorol káros hatást a szóban forgó természeti területre, valamint – ha ez a megfelelő – a 
közösség általános véleményének kikérését követően. 

Abban az esetben, ha a természeti területre gyakorolt negatív hatások ellenére, alternatív 
megoldások hiányában sürgős és kiemelt fontosságú közérdekből – a szociális és gazdasági 
természetű érdekeket is beleértve – a tervet vagy projektet mégis meg kell valósítani, a tagállam 
megtesz minden olyan kompenzációs intézkedést, amely a Natura 2000 teljes összhangja 
védelmének érdekében szükséges. A tagállam tájékoztatja a Bizottságot az alkalmazott 
kompenzációs intézkedésekről. 

A fenti rendelkezéseket nem csak a közösségi jelentőségű helyszínekre, hanem a fentebb említett 
természetes élőhely irányelv 7. cikke alapján a különleges madárvédelmi területekre is 
alkalmazni kell. 

A Bizottság megvizsgálta a petícióban felhozott tényeket, azaz a Puck önkormányzata alá tartozó 
Gniezdzewo faluban építendő szélerőmű-farm terveit, valamint Puck önkormányzatának 
területén a különleges madárvédelmi területnek kijelölt PLB 220005 és PLB 990002 területek, 
illetve a kijelölésre tervezett PLH 22032 terület, valamint a közösségi jelentőségű helyszínként 
kijelölni tervezett PLH 22032 területek közvetlen szomszédságában további nyolc turbina 
építésére vonatkozó terveket. 

A vizsgálatot követően a Bizottság úgy döntött, hogy további vizsgálatok lefolytatása érdekében 
saját kezdeményezésű ügyet indít, mivel a felmerült tények az EU környezetvédelmi jogának 
lehetséges megsértésére engednek következtetni, részletesebben a 92/43/EGK irányelv 
(természetes élőhely irányelv) és a 79/409/EGK irányelv (madár irányelv), valamint a 
Bíróságnak a Dragaggi (C-117/03) és a Bund Naturschutz (C-244/05) ügyekben meghozott 
döntésiben szereplő elvek megsértésére. 

A Bizottság a tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot ezen vizsgálatok eredményéről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

Ahogy korábbi közleményében is említette, a Bizottság saját kezdeményezésű vizsgálatot 
indított, hogy tovább vizsgálja a felvetett kérdéseket, és megállapítsa, hogy sor került-e a 
közösségi környezetvédelmi jog, pontosabban a 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyvédelmi irányelv) 
és a 79/409/EGK irányelv2 (madárvédelmi irányelv), valamint az Európai Bíróság által a 
Dragaggi (C-117/03) és Bund Naturschutz (C-244/05) ügyekben hozott ítéletben meghatározott 
általános elvek esetleges megsértésére.

A Petíciós Bizottság 2008. június 24-i ülésén a Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet, 
hogy kapcsolatba lépett a petíció benyújtójával, felkérve őt, hogy nyújtson további tájékoztatást,

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.
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amely alapján a Bizottság megfelelően ki tudja vizsgálni az ügyet. Mivel nem érkezett 
tájékoztatás a petíció benyújtójától, a kérdést felvetették a lengyel hatóságokkal 2009. június 16-
án tartott kétoldalú találkozón. A lengyel hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 
szóban forgó projektek engedélyezési eljárása során betartották a közösségi környezetvédelmi 
jog szerinti kötelezettségeket, a projektek nyomon követése pedig azt mutatta, hogy a 
projekteknek nincs jelentős negatív hatása a közösségi jogszabállyal védett fajokra. A vonatkozó 
dokumentumokat benyújtották a Bizottságnak, amelyeket az értékelt. A fentiek alapján a 
Bizottság nem látta megfelelően megalapozva, hogy a vizsgálatot jogsértési eljárás kövesse, így 
ezt követően 2009. október 26-án lezárta a saját kezdeményezésű vizsgálatot.  


