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számú petíció Ustkában a lengyel északi-tengeri partvidék mentén létesítendő 
szélerőműparkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett környezetvédő társaság elnöke, tiltakozik az Ustkában 
a lengyel északi-tengeri partvidék mentén létesítendő szélerőműpark ellen.  Rámutat, hogy a 
lengyel hatóságok az említett ügyben nem tartották be természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit, 
nevezetesen a 6. cikk (3) bekezdését, amelyben többek között az áll, 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 akár 
önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz 
arra, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett projektet, 
hogy megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett 
természeti terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a lakosság véleményét is.  A 
petíció benyújtója egyidejűleg felhívja a figyelmet arra, hogy az említett terület szerepel a 
Natura 2000 listán (PLH 220024 – Przymorskie Błota), és a szélerőműpark pusztító hatást 
gyakorolna a terület vadmadár-állományára.  Mivel a petíció benyújtója szerint az ustkai 
önkormányzat fontosabbnak tartják a szélerőműparkot a környezetvédelemnél, az Európai 
Parlament intézkedését kéri.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció benyújtója által említett projekt a következők hatálya alá tartozik: 
a) az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezései, amelyek az 
alábbiakat állapítják meg:
„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 akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős 
hatással lesz arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti 
hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak 
arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét, és 
miután – adott esetben – kikérték a lakosság véleményét is.”

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében és a 6. cikk alkalmazására 
vonatkozó iránymutatásokat tartalmazó, európai bizottsági dokumentumokban2 megismételtek 
szerint megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden program hatásait illetően, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de 
valószínűleg jelentős hatással lesz arra. E vizsgálatnak figyelembe kell vennie a projekt 
halmozott hatásait más létező vagy tervezett projektekkel együtt. Az illetékes nemzeti 
hatóságok csak azt követően engedélyezhetnek egy ilyen projektet, miután meggyőződtek 
arról, hogy az nem érinti hátrányosan a terület épségét. Ellenkező esetben a 6. cikk (4) 
bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
A csatolt dokumentumok (a nem kormányzati szervek véleményei) alapján úgy tűnik, hogy a 
projekt súlyos veszélyeket jelent a madarakra és a denevérekre, amely veszélyeket nem 
vizsgáltak meg megfelelően. Konkrétan a nem kormányzati szervek által elvégzett vizsgálat 
szerint a Natura 2000 helyszínre gyakorolt hatás vizsgálata nem tartalmaz megfelelő 
információkat a projekt területének természeti értékeire, az ellenőrzésre (a munkálatok során 
és a beruházás befejezését követően) és a denevérekre gyakorolt hatásra vonatkozóan.
A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem zárható ki, hogy a lengyel 
hatóságok nem vizsgálták meg megfelelően, a 6. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint a 
három szélerőműpark által a Natura 2000 helyszínekre gyakorolt hatást. Ezért a Bizottság arra 
fogja kérni a lengyel hatóságokat, hogy nyújtsanak további információkat a projektről és a 
hatásvizsgálatról.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 Útmutató a Natura 2000 területetekre jelentős hatással lévő tervek és projektek vizsgálatához (2001. 
november); Az uniós természetvédelmi jogszabályoknak megfelelő szélenergia-hasznosításról szóló uniós 
iránymutatás.
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b) a KHV-irányelv1 II. melléklete 3. pontjának i) alpontja:
„Energiatermelés céljából szélenergiát hasznosító létesítmények (szélerőműpark)”. Az 
irányelv előírja, hogy a II. melléklet szerinti projektek esetében a tagállamoknak – eseti 
vizsgálat, illetve küszöbértékek vagy kritériumok alapján – meg kell állapítaniuk, hogy a 
projektet vizsgálatnak kell-e alávetni, mivel az várhatóan jelentős hatást gyakorol majd a 
környezetre, figyelembe véve az irányelv III. mellékletében megállapított, alkalmazandó 
kiválasztási kritériumokat. Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg. hogy a projekt jelentős 
hatást gyakorol majd a környezetre, úgy környezeti hatásvizsgálatot (KHV) kell végezni. Ha 
az illetékes nemzeti hatóságnak az a véleménye, hogy a projekt jellemzői nem követelik meg, 
hogy környezeti hatásvizsgálatnak vessék alá, a határozatnak tartalmaznia kell, vagy csatolva 
jelen kell lennie minden olyan információnak, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a 
döntés a megfelelő átvilágításon alapul-e, és ennek az információnak elérhetőnek kell lennie a 
közvélemény számára.

Az információk alapján a duninowo-pęplinói (U1) és a możdżanowo-starkowói (U2) 
szélerőműparkokat környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá, mielőtt a projektek 
vonatkozásában határozatot hoztak a környezeti feltételekről. A projektekkel kapcsolatban 
elkészültek a környezeti jelentések, valamint végrehajtották a környezetvédelmi hatóságokkal 
és a nyilvánossággal való konzultációkat magában foglaló eljárásokat. A petíció benyújtói 
fellebbeztek a két projekt környezeti feltételeivel kapcsolatos határozatok ellen: az U1 
szélerőműparkra vonatkozó fellebbezést 2010. március 30-án nyújtották be a vajdasági 
közigazgatási bírósághoz, az U2 szélerőműparkkal kapcsolatos fellebbezés felülvizsgálata 
iránti kérelmet pedig 2010. június 11-én terjesztették be a helyi fellebbviteli bírósághoz. A 
Bizottság még nem ismeri az eljárások eredményét. A petíció benyújtója által szolgáltatott 
információk alapján a Bizottság az U1 és U2 projektek esetében nem talált a KHV-irányelv 
megsértésére utaló jelet. 

Ami a Zaleskie PW projektet illeti, a petíció benyújtója semmilyen információt nem közölt a 
környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatban. 

Következtetések

A Bizottság levelet fog küldeni a lengyel hatóságoknak, amelyben pontosításokat kér a 
tervezett építkezés és a kapcsolódó engedélyezési eljárások vonatkozásában.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. szeptember 6.

Amint azt a Bizottság első közleményében leírta, pontosítást kért a lengyel hatóságoktól a két 
szélerőműpark lengyelországi Ustka községben tervezett megépítéséről. A hatóságok 2011. 
március 18-án válaszoltak a Bizottságnak.

A lengyel hatóságok szerint a duninowo-pęplinói (U1) és a możdżanowo-starkowói (U2) 
szélerőműparkot a 92/43/EGK előhelyvédelmi irányelv2 6. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően hatásvizsgálatnak vetették alá. E kijelentés alátámasztása céljából a hatóságok 
                                               
1 A 97/11/EK (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.) és a 2003/35/EK (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.) irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
tanácsi irányelv (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.).
2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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elküldték a Bizottságnak a KHV-jelentések másolatait, amelyek magukban foglalták az 
érintett Natura 2000 területekre vonatkozó hatásvizsgálatokat, valamint elküldték az 
engedélyező határozatok másolatait is. 
Amint azt a hatóságok pontosították, a hatásvizsgálati eljárások során megállapítást nyert, 
hogy a szélerőműparkok a Natura 2000 területeken kívül helyezkednek el. A legközelebbi 
közösségi jelentőségű Natura 2000 terület (PLH220024 Przymorskie Błota) 1,9 km-re 
található a duninowo-pęplinói (U1) szélerőműparktól, a legközelebbi különleges 
madárvédelmi terület (PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku) pedig 4,9 km-re található. 
Ami a możdżanowo-starkowói (U2) szélerőműparkot illeti, a legközelebbi közösségi 
jelentőségű Natura 2000 területek (PLH220024 Przymorskie Błota és PLH220038 Dolina 
Wieprzy i Studnicy) több mint 5 km-es távolságban fekszenek, a legközelebbi különleges 
madárvédelmi terület (PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku) pedig a szélerőműparktól 
6,4 km-re helyezkedik el.
A hatóságok azt is pontosították, hogy a legközelebbi KJT-t (PLH220024) azért jelölték ki 
Natura 2000 területként, hogy kilenc közösségi jelentőségű élőhelytípust – többnyire vizes 
élőhelyeket, természetközeli füves élőhelyeket és erdős vidékeket – védjenek. Szem előtt 
tartva a távolságot és a legközelebbi Natura 2000 területek jellegét, a hatóságok 
megállapították, hogy a projektek nem lesznek jelentős kedvezőtlen hatással e területek 
épségére. A hatóságok szerint a KHV-jelentések szerzői a projektek állat- és növényvilágra, 
különösen a madarakra és denevérekre gyakorolt hatásait, valamint a közeli másik 
szélerőműparkokkal együtt kifejtett, halmozott hatást is elemezték. A hatóságok ezen 
elemzések alapján megállapították, hogy a projekteknek nem lesz jelentős kedvezőtlen hatása 
a környezetre. A hatóságok ezen túlmenően felhívták a Bizottság figyelmét arra, hogy a 
projektekre vonatkozó engedélyezési határozatok három évre előírták a projekttámogató 
számára azt a kötelezettséget, hogy nyomon kell követnie a denevérekre és madarakra 
gyakorolt hatást, és szükség esetén a hatást enyhítő további intézkedéseket kell végrehajtania. 
A hatóságok ezért azt állítják, hogy a projektek megfelelnek az élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikkének (3) bekezdésében megszabott kötelezettségeknek. 

Következtetés
A lengyel hatóságok és a petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentumok elemzése után a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem sértették meg az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseit az 
Ustka községben található duninowo-pęplinói (U1) és możdżanowo-starkowói (U2) 
szélerőműparkok engedélyezési eljárása során. 


