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Tárgy: Kirsten Nielsen dán állampolgár által benyújtott 1315/2010. számú petíció a 
dániai Lolland szigeten egy szélerőműpark létesítéséről, és ehhez 
kapcsolódóan az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Lolland önkormányzata területén, Kappel község közelében 
tervezett szélerőműpark létesítése ellen. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az érintett 
projekt sérti a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit, mindenekelőtt az irányelv különleges 
természetvédelmi területekről szóló 6. cikkét és az állatfajok szigorú védelméről szóló 12. 
cikkét. A petíció benyújtója ebben az összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy az 
érintett hely több olyan kétéltű és varangyféle élőhelye, amelyek szerepelnek az irányelv IV. 
mellékletében, a Kappel partjait övező tengeri terület pedig szerepel a Natura 2000 területek 
jegyzékében (H 260) mint a barna delfin (Phocoena phocoena) élőhelye. A petíció benyújtója 
ezért ügyében az Európai Unió intézményeinek intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.
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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 elérése érdekében 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. Ezen 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, valamint 
intézkedéseket irányoznak elő a Natura 2000 hálózat épségének megóvására (a 92/43/EGK 
irányelv 6. cikke).

Az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke értelmében a tagállamok kötelesek megtenni a 
szükséges intézkedéseket a IV. melléklet a) pontjában felsorolt állatfajok szigorú védelmi 
rendszerének létrehozása érdekében. A 16. cikk lehetővé teszi, hogy eltérjenek a 12., 13. és 
14. cikkben, valamint a 15. cikk a) és b) pontjában foglalt bizonyos rendelkezésektől.

Az EU természetvédelmi jogszabályairól, és különösen a szélenergiai fejlesztésekről és a
természetvédelemről további információk találhatók a következő weboldalakon:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

A Bizottsághoz már érkezett panasz ugyanettől a személytől ugyanebben a témában.

A panasz értékelésekor, illetve egy előzetes vizsgálatot követően a Bizottság tudomást 
szerzett arról, hogy ugyanezzel a projekttel kapcsolatban a dán Környezetvédelmi 
Fellebbezési Tanácshoz (Naturklagenævnet) fordultak. A Bizottság a helyzet kivizsgálása 
érdekében felvette a kapcsolatot a dán nemzeti hatóságokkal, és tájékoztatást kért a folyamatban 
lévő nemzeti felülvizsgálati eljárás állásáról.

Általánosságban a Bizottság azon a véleményen van, hogy nem pótolhatja a nemzeti bírót, 
akinek garantálnia kell az uniós jog helyes alkalmazását. A Bizottság megjegyzi, hogy az 
Európai Parlament elfogadta az említett állásponttal kapcsolatos elvet, mivel az Európai 
Parlament 2010. július 6-i állásfoglalásának K. pontja a következő kijelentést tartalmazza:

„Mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai ombudsman által a 
Bizottság elleni 822/2009/BU. sz. panaszbeadvány 2009. decemberi lezáró határozatában 
elismertek szerint – a nemzeti bírósági eljárások az európai jogszabályok tagállami 
végrehajtásának folyamatába tartoznak, és a Petíciós Bizottság nem foglalkozhat nemzeti 
bírósági eljárások alá tartozó ügyekkel, illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen eljárások 
                                               
1 HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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kimenetelét.”

A Bíróság több alkalommal is megerősítette (pl. a C-555/07. sz. ügyben hozott 2010. január 
19-i ítélet 48. pontjában), hogy a nemzeti bíróságok egyaránt képesek az uniós jog fényében 
értelmezni és alkalmazni a nemzeti jogszabályokat:

„Ebből következik, hogy a nemzeti jog alkalmazása során a nemzeti jog értelmezésére hivatott 
bíróságnak annak érdekében, hogy elérje az irányelv által kívánt eredményt, és ily módon 
megfeleljen az EUMSZ 288. cikk harmadik bekezdésének, mindent meg kell tennie azért, hogy 
e feladatát az irányelv szövege és célja alapján lássa el (lásd ebben az értelemben a fent 
hivatkozott von Colson és Kamann ügyben hozott ítélet 26. pontját, a fent hivatkozott 
Marleasing-ügyben hozott ítélet 8. pontját, a fent hivatkozott Faccini Dori-ügyben hozott 
ítélet 26. pontját, valamint a fent hivatkozott Pfeiffer és társai egyesített ügyekben hozott ítélet 
113. pontját). A nemzeti jog megfelelő értelmezésének követelménye a Szerződés rendszeréből 
következik, amennyiben lehetővé teszi a tagállami bíróságnak, hogy az előtte folyó ügyben 
hozott határozata során hatáskörének megfelelően biztosítsa az uniós jog hatékony 
érvényesülését (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Pfeiffer és társai egyesített 
ügyekben hozott ítélet 114. pontját).”

Miután a dán hatóságoktól értesülést szerzett az említett projekttel kapcsolatos, folyamatban 
lévő nemzeti felülvizsgálati eljárás állásáról és hatályáról, a Bizottság megteszi a megfelelő 
intézkedéseket, ami akár az ügy teljes körű kivizsgálására is kiterjedhet.


