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Tárgy: Peter Kranz német állampolgár által benyújtott 1008/2010. számú petíció egy 
Wolfhagen/Hessen területén tervezett szélerőműparkkal szembeni széles 
körű tiltakozásról 

1. A petíció összefoglalása

2008-ban széles körű kampányt indítottak egy szélerőműpark megépítésének 
megakadályozására. A tervezett szélerőműpark egy természetvédelmi terület (Habichtswald) 
közelében helyezkedne el, amely számos védett fajnak ad otthont. A helyi hatóságok állítólag 
nem hajlandók alternatív megoldásokról tárgyalni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció

Hessen szövetségi tartomány azt tervezi, hogy 2020-ra 20%-kal megnöveli a fenntartható 
energiatermelését. Ennek fényében jelenleg folyik a szélerőműparkok céljára megfelelő 
területek kijelölése, valamint a lehetséges gazdasági és ökológiai hatásuk értékelése. 
Wolfhagen (Kassel körzet, Hessen/Németország) városának közelében kijelöltek egy 
megfelelő helyszínt a „Rödeser Berg” erdejének területén, amely 4 szélerőmű elhelyezésére 
alkalmas, bár eredetileg 5 szélturbinát vettek tervbe. A projekt kivitelezője a „Stadtwerke 
Wolfhagen”.
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A Bizottság észrevételei

A Bizottságnak nincs hatásköre a projektek engedélyezésére vagy leállítására. A Bizottság 
szerepe annak biztosítása, hogy a tagállamok az egyes projektek engedélyezésekor 
megfelelően alkalmazzák az uniós jogot. A természetvédelmet uniós szinten a 2009/174/EK 
irányelv1 (madárvédelmi irányelv) és a 92/43/EGK irányelv2 (élőhelyvédelmi irányelv) 
szabályozza. Az említett jogszabályok célja, hogy gondoskodjanak az irányelvek hatálya alá 
tartozó élőhelyek és fajok jó védettségi állapotáról. Ennek eléréséhez a tagállamoknak a 
2009/147/EK irányelv alapján különleges madárvédelmi területeket, a 92/43/EGK irányelv 
hatálya alá tartozó élőhelyek és fajok számára pedig különleges természetvédelmi területeket 
kell kijelölniük. E területek alkotják a Natura 2000 hálózatot.

Mindazon projekteket, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak egy Natura 2000 területre, 
engedélyezésük előtt megfelelő vizsgálatnak kell alávetni. A projekt engedélyezésére csak 
akkor kerülhet sor, ha a vizsgálat során megállapítják, hogy a projekt nem lesz hatással a 
terület természetvédelmi célkitűzéseire. Bizonyos projektek annak ellenére is 
engedélyezhetők, hogy jelentős hatást gyakorolnak majd a Natura 2000 területre, amennyiben 
azt elsődlegesen fontos közérdek teszi szükségessé, nincsenek egyéb alternatívák és 
intézkedéseket tesznek a Natura 2000 hálózat épségének megóvására (a 92/43/EGK irányelv 
6. cikke).

a) Az élőhelyvédelmi irányelv és az érintett erdő ökológiai dimenziója

A „Rödeser Berg” erdeje nem tartozik a 92/43/EGK irányelv alapján védettséget élvező 
területek körébe. A hesseni erdészeti hatóság szerint az erdő egy részét már elpusztította a 
2007-es Kirill elnevezésű vihar, amit a kéregszú tömeges elterjedése követett. Az erdő egy 
1000 hektárnyi területen fekszik, míg a szélerőműpark telepítésére szánt terület kiterjedése 1,5 
hektár. Hessen tartomány erdészeti jogszabályai előírják, hogy minden kivágott erdőterület 
után – függetlenül attól, hogy az korábban már részben károkat szenvedett – ugyanakkora 
kiterjedésű területet kell beerdősíteni egy arra megfelelő másik helyszínen. Ennek 
következtében egyetlen négyzetméternyi erdőterület sem vész el. 

b) A madárvédelmi irányelv

Az uniós tagállamok európai felségterületén honos vadon élő madárfajok mindegyike 
védettséget élvez a madárvédelmi irányelv értelmében, amelyet az élőhelyvédelmi irányelv 
egészít ki. Mindkét jogszabály gondoskodik egy mechanizmusról annak biztosítására, hogy 
minden projekt – így például a tervezett szélerőművek – esetében felmérjék a madárfajokra 
gyakorolt hatásukat. Emellett a Bizottságnak szilárd meggyőződése, hogy a szélerőművek 
telepítése és a vadon élő madarak védelme együttesen is megvalósítható. A szélenergia-
                                               
1 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.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről, 

amely kodifikálja a 79/409/EGK irányelvet (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
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fejlesztéseknek összhangban kell állniuk az uniós jogszabályokban és az Európában 
alkalmazandó egyéb vonatkozó nemzetközi természetvédelmi jogszabályokban foglalt 
természetvédelmi követelményekkel, egyúttal figyelembe véve a megújuló energiával 
foglalkozó uniós szakpolitika és jogszabályok célkitűzéseit és követelményeit.

A vadon élő madarakat különösen érzékenyen érinthetik a szélenergia-fejlesztések. Ez 
jellemző egyéb olyan érintett taxonokra és élőhelytípusokra is, amelyekről úgy vélik, hogy ki 
vannak téve a nem megfelelő szélenergia-fejlesztések komoly veszélyének. Ezért a Bizottság 
igyekszik előmozdítani a helyes gyakorlatot az ilyen típusú létesítmények elhelyezkedésével,
tervezésével, kialakításával, megépítésével és üzemeltetésével összefüggésben, annak 
érdekében, hogy csökkentse azok biológiai sokféleségre gyakorolt hatását1. 

Annak ténye, hogy egy szélenergia-projekt hatást gyakorolhat bizonyos helyi szinten 
előforduló madárfajokra, még nem indokolja azt az elgondolást, hogy a kérdéses projekt 
kedvezőtlenül hat az adott fajok védettségi állapotára a térségben. Az illetékes nemzeti 
hatóság szerint a szóban forgó projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá, amely a 
helyi madárpopulációra gyakorolt hatásokra is kiterjedt. A következtetésben az áll, hogy a 
szélerőműpark céljára kijelölt terület alacsony jelentőséggel bír a vándormadarak vagy 
fészkelő madarak szempontjából.

Ugyanakkor egy természetvédőkből, szélenergia-projektek vezetőiből és a hatóságok 
képviselőiből álló munkacsoport jelenleg végzi annak vizsgálatát, hogy a tartomány 
szélenergia-tervei miként hozhatók leginkább összhangba a madárvédelmi megfontolásokkal. 
Ami a „Rödeser Berg” területén kijelölt helyszínt illeti, egy méréseket és teszteket végző 
bizottság a tervek szerint felméri majd általában a szélturbinák kedvezőtlen hatásait, majd 
pedig konkrétabban a denevérekre gyakorolt hatásokat, ultrahanghullámok segítségével.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján – a petíció benyújtója által a Petíciós Bizottságnak 
2011. március 21-én küldött levelet is ideértve – a Bizottság nem talált az uniós 
természetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet.

                                               
1 Európai Bizottság (2010): Útmutató a szélenergia-fejlesztésekre és a Natura 2000 területekre 

vonatkozóan. Hivatkozás: 
//ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


