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Tárgy: Andreas Meller német állampolgár által Ostseebad Prerow település nevében 
benyújtott 1261/2010. számú petíció a kotrási iszap természeti területen való 
tárolásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a kotrási iszap természeti területen történő tárolása 
ellentétes az uniós jogszabályokkal. Véleménye szerint a kotrási iszap elhelyezésére 
vonatkozó engedélyt előzetes környezeti hatásvizsgálat nélkül adták ki. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy mindez ellentétes a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) és a 79/409/EGK 
(madárvédelmi) irányelvvel. A petíció benyújtója vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottság észrevételei

„Darßer Ort” kikötőjét mint katonai létesítményt építették 1962-ben a volt Német 
Demokratikus Köztársaság idején. A Német Szövetségi Köztársasággal való egyesítés után a 
katonai erőknek már nem volt szükségük a kikötőre. A kikötő a „Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft” központjában helyezkedik el, és az élőhelyvédelmi 
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irányelv1 szerinti „Darß” (DE1541301), illetve a madárvédelmi irányelv2 szerinti 
„Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund” (DE1542401) területhez 
tartozik. A sürgősségi mentésre szolgáló kikötőkre vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a 
kikötőt továbbra is egyetlen mentőcsónak, illetve magántulajdonú hajók használják, de 
kizárólag veszélyhelyzet esetében. A kikötő csak addig működhet, amíg nem határoznak meg 
egy, a parkon kívüli alternatív helyszínt. Ez a nemzeti park célkitűzéseiben3 is tükröződik.

A természetes üledékképződés miatt a kikötő bejáratát évente kotorták.A nem kormányzati 
környezetvédelmi szervezetek és a nemzeti hatóságok között a közigazgatási bíróságon kötött 
kötelező erejű egyezség értelmében a 2009/2010-es időszakban végeznek utoljára kotrási 
munkálatokat. A hajóútvonal kotrása során kinyert homokot a mentőcsónak által közvetlenül 
nem használt természeti környezet helyreállítására használják fel. A megállapodás részét 
képezi, hogy a kikötőt bezárják, amint a kotrás hiányában végbemenő természetes 
üledékképződés hátráltatja a rendes működést.

A petíció benyújtója az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének lehetséges 
megsértésére utalnak, amely kimondja, hogy „figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv 
vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem 
nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de […] valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra”. A 6. cikk szövegkörnyezetéből és céljából nyilvánvaló, hogy a „kezelés” kifejezést úgy 
kell érteni, hogy az egy terület „védelmi” célú kezelésére utal, azaz a „kezelés” kifejezés a 6. 
cikk (1) bekezdése szerinti értelmet hordozza: A tagállamok megállapítják a különleges 
természetvédelmi területek védelméhez szükséges intézkedéseket, megfelelő esetben beleértve 
a kifejezetten az egyes természeti területekre kidolgozott vagy más fejlesztési tervek részét 
képező intézkedési terveket […]. Az élőhelyvédelmi irányelv 1. cikkének a) pontja kimondja, 
hogy a „védelem: valamennyi, a vadon élő állat- és növényfajok természetes élőhelyei és 
populációi e) és i) pontban meghatározott kedvező védettségi helyzetének fenntartásához, 
illetve helyreállításához szükséges intézkedés.”

A Bizottság elismeri, hogy a nemzeti hatóság egyértelmű célkitűzéseket határozott meg a 
„Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft” Natura 2000 terület fenntartása és 
helyreállítása érdekében. „Darßer Ort” meglévő kikötőjéről megállapították, hogy az zavaró 
hatást fejt ki a természeti terület ökoszisztémájára. Az illetékes nemzeti hatóság4 szerint a 
kikötő bejáratából kikotort homokot a szárazfölbe benyúló „tengernyílások” élőhelyének 
javítására és helyreállítására fogják felhasználni.

                                               
1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május. 21.) 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 egységes szerkezetbe foglalja a 79/409/EGK irányelvet; HL L 20., 2010.1.26., 1. o.

3 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): 
Nationalparkplan – Leitbild und Ziele.

4 A „Kleine Anfrage” kérdésre Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományi kormánya által adott 
válasz, 2. és 3. részkérdés (2010. július 8.); a petíció benyújtója által szolgáltatott 
információ.
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Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértését.


