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RÉSZÉRE

Tárgy: René la Cour Sell, dán állampolgár által a „Danmarks 
Naturfredningsforening” (Dán Természetvédelmi Egyesület) nevében 
benyújtott 0929/2010. számú, 1 aláírást tartalmazó petíció a Thisted 
közigazgatási területéhez tartozó Østerild községben a nagy szélerőművek 
tesztelésére szolgáló központ létesítéséről és ezzel kapcsolatban az Európai 
Unió e területen hatályos jogi aktusainak megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Dán Természetvédelmi Egyesület (Danmarks 
Naturfredningsforening) elnöke, kifogásolja a Thisted közigazgatási területéhez tartozó 
Østerild községben egy nagy szélerőművek tesztelésére szolgáló központ létesítésére 
vonatkozó törvény elfogadását, amely 2010. október 1-én lép hatályba. Várhatóan közvetlenül 
a törvény hatálybalépését követően megkezdik az erdők kivágását és a projekt lebonyolítását. 
A petíció benyújtója rámutat, hogy a tervezett központ közvetlen közelében jelentős Natura 
2000 területek találhatók, és ezek közül a legnagyobb, a 6000 hektáros „Vejlerne” 
természetvédelmi terület a ramsari egyezmény értelmében védettséget élvez. A petíció 
benyújtója hangsúlyozza, hogy az érintett projekt súlyosan sérti a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv, a 
vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv, valamint az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtója ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a 
dán környezetvédelmi minisztérium nem vette figyelembe azokat a javaslatokat, amelyeket a 
Természetvédelmi Egyesület a tesztelő központ alternatív helyszíneire vonatkozóan 
megfogalmazott. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy a lehető 
leggyorsabban hozza meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 
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dán hatóságok tiszteletben tartsák az Európai Unió e területen hatályos jogszabályait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A petíciót a Dán Természetvédelmi Egyesület panasz formájában a Bizottsághoz is 
benyújtotta. Az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében a 
tagállamok kötelesek megfelelő vizsgálatot folytatni minden olyan terv vagy program hatásait 
illetően, amelyek várhatóan jelentős hatással lesznek egy Natura 2000 területre. E vizsgálat 
eredményei alapján – amelyek figyelembe veszik az adott területre jellemző sajátos 
feltételeket – születik döntés egy bizonyos tevékenység engedélyezéséről.

A Bizottság szakmai szempontból értékelte a panaszt, és több olyan szempontot azonosított, 
amelyekkel kapcsolatban további tájékoztatást kér a dán hatóságoktól. Ez egyebek között az 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének alkalmazására, valamint arra vonatkozik, 
hogy milyen alapon vonnak le következtetést arról, hogy a projekt káros hatással lesz-e a 
környező Natura 2000 területek épségére, beleértve azt a döntést is, hogy el kell-e indítani a 6. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott folyamatot.

A Bizottság az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdése szempontjából lényeges, alábbi 
információkat kéri:
 a környező Natura 2000 területeken megtalálható élőhelyekre és fajokra gyakorolt 

lehetséges hatás értékelése és az összes rendelkezésre álló információ figyelembevétele;
 a madárfajokra gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos összes szempont értékelése;
 a környező Natura 2000 területekre a projekt helyszínén megváltozott hidrológiai 

viszonyok által gyakorolt külső hatás értékelése;
 intézkedések szerepeltetése a „IV. mellékletbe tartozó faj”, az északi szöcskeegér (Sicista 

betulina) esetében jelentkező káros hatás elkerülése érdekében;
 átfogó tervek kidolgozása a projekt helyszíne körüli területről;
 utólagos nyomon követő program létrehozása az esetleges váratlan vagy ismeretlen 

hatások azonosítása érdekében, amelyek pl. az enyhítő vagy kompenzáló intézkedések 
szempontjából további kiigazításokat indokolhatnak;

valamint az élőhelyvédelmi irányelv 12. és 16. cikke szempontjából:
 hogyan tartották tiszteletben az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkének d) pontját és 16. 

cikkét az északi szöcskeegér (Sicista betulina) tekintetében.

A KHV-irányelvvel (az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv)2 kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére álló 
információk arra utalnak, hogy az illetékes környezetvédelmi hatóságok környezeti 
hatásjelentést készítettek, és a szélerőművek østerildi nemzeti tesztelő központjával 
kapcsolatos munkálatokat engedélyező építési okmány elfogadása előtt nyilvános 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 175., 1985.7.5.
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konzultációra került sor. A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás azonban nem kellően 
részletes ahhoz, hogy a Bizottság meg tudja állapítani a KHV-irányelv követelményei 
tiszteletben tartásának lehetséges elmulasztását. A Bizottság a KHV-irányelv szabványos 
követelményeivel összhangban további tájékoztatást fog kérni a nemzeti hatóságoktól az 
elvégzett környezeti hatásvizsgálati eljárásról és annak kimeneteléről.

Miután a Bizottság megkapta a kiegészítő tájékoztatást a dán hatóságoktól, mérlegelni fogja, 
hogy tovább foglalkozzon-e az üggyel.


