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Tárgy: René la Cour Sell, dán állampolgár által a „Danmarks 
Naturfredningsforening” (Dán Természetvédelmi Egyesület) nevében 
benyújtott 0929/2010. számú, további 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., 1. o.
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.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

A Bizottság technikai szempontból értékelte a panaszt, és 2011-ben két alkalommal folytatott 
információcserét a dán hatóságokkal az østerildi szélerőmű-tesztközpontnak a természetre 
gyakorolt hatásával kapcsolatban. Áttekintette a projekttel kapcsolatban folytatott környezeti 
hatásvizsgálati eljárást is. A Bizottság különösen a következő kérdésekkel kapcsolatban 
értékelte az illetékes dán hatóságok válaszait:

A hidrológiai viszonyoknak a projekt helyszínén bekövetkezett változásából eredő külső 
hatással kapcsolatos potenciális kockázatok, figyelemmel a szomszédos Natura 2000 
területekre

Ezzel kapcsolatban tisztázták azt, hogy összesen tizenkét hatáscsökkentő projektet valósítanak 
majd meg annak biztosítása érdekében, hogy az erdőirtás következményeként ne kerüljön sor 
további nitrogén-kibocsátásra a Natura 2000 területeken. Valamennyi érintett vizes élőhely a 
Natura 2000 területeken kívül fekszik. Egyes árkokat lezárnak, hogy a hidrológia lehető 
legtermészetesebb formáját lehessen biztosítani. Miután elvégezte ennek az információnak az 
értékelését, a Bizottság nem tudta megállapítani azt, hogy a projekt helyszínén fennálló 
hidrológiai viszonyok megváltozása kedvezőtlen hatást gyakorolhatna az áramlás irányában 
elhelyezkedő Natura 2000 területeken lévő élőhelyekre, illetve az ott élő fajokra.

A projektterületen táplálkozó hattyúkat és libákat fenyegető potenciális kockázatok

Az illetékes dán hatóságokkal való információcserét követően pontosításra került, hogy a 
projektterületen belüli szántóföldön időről időre, de a régió más területeihez képest kevésbé 
gyakran és kisebb számban fordulnak elő az ott táplálékot szerző libák és hattyúk. Ezt az 
információt a 2008–2011-es időszak madármegfigyelési adataival, valamint a BirdLife 
Partner nemzeti szervezet webhelyén fellelhető információkkal támasztották alá. Tekintettel a 
fentiekre, a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy a projekt helyszíne vonzó lenne a 
táplálékot szerző hattyúk és libák számára, a madarak vonulási útvonalainak kérdését pedig a 
jövőbeni figyelemmel kísérési program keretében tanulmányozzák majd tovább. 

A rétisasra (Haliaeetus albicilla) gyakorolt összesített hatás

Megerősítették, hogy a területen előfordul a rétisas, noha elsősorban a helyszíntől délre 
elterülő Natura 2000 területeken lelhető fel. Úgy ítélték meg, hogy a projekt helyszíne nem 
különösebben fontos e faj számára. Tervbe vettek néhány olyan intézkedést, amely segítséget 
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nyújthat az ütközés miatti elhullás kockázatának csökkentéséhez, így például a projekt 
területén áthaladó villamos távvezeték föld alatti elvezetését, valamint legalább öt 
környékbeli, már meglévő szélturbina lebontását. Emellett általában figyelemmel kísérik majd 
a madarakról szóló irányelv I. mellékletében felsorolt, a projekt területén megfigyelt 
valamennyi fajt, köztük a rétisast.

A vándormadarakat fenyegető potenciális kockázatok

Az uniós kísérleti vizsgálat eredményeként tisztázták, hogy Észak-Jütland a leggyakrabban a 
tavaszi madárvonuláskor használt észak-déli irányú vonulási útvonal mentén fekszik. A 
vonuló madarak többsége azonban keletebbre halad, Svédország és Norvégia irányában, és 
így a vonulás Északnyugat-Jütlandnak nem arra a részére koncentrálódik, ahol a tesztközpont 
lesz. A hét szélturbina mindemellett párhuzamosan helyezkedik majd el a fő repülési 
irányokkal. A központban vizsgálni kívánt nagyméretű turbináknak a madarakra gyakorolt 
hatásával kapcsolatos általános ismerethiány megszüntetése érdekében már elindult egy 
megfigyelési program. 

A projekt helyszínén élő északi szöcskeegér (Sicista betulina)

Az északi szöcskeegérrel kapcsolatban a dán hatóságok megjegyezték, hogy gyakran 
előfordul a régióban, és megtalálható a projekt helyszínének közelében, de nem a helyszínen. 
Mivel túlnyomó többségben vannak a tűlevelű ültetvények és a szántóföldek, a faj által 
kedvelt élőhelyi jellegzetességek ritkák a helyszínen. A különféle új tájelemek, például tavak, 
vizes élőhelyek, fenyéresek, legelők stb. kialakításával ugyanakkor javíthatók az északi 
szöcskeegerek és a más fajok élőhelyi körülményei.

A projekt helyszínének tervezése

Ezzel kapcsolatban a Bizottság az EU kísérleti rendszerén keresztül érdeklődött arról is, 
végeztek-e már valamilyen elemzést annak tisztázása érdekében, hogy a különféle javaslatok 
mennyire összeegyeztethetők egymással, továbbá hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy az 
egyes adott kockázatok felszámolására irányuló intézkedések esetleg újabb kockázatokat 
szülnek, például hogy az új vizes élőhelyek és tavak esetleg a turbinák veszélyes közelségébe 
vonzzák majd a táplálkozni kívánó denevéreket. Ezzel kapcsolatban a dán hatóságok 
kifejtették, hogy a projekt helyszíne jelenleg nem vonzó a élőhely a denevérek számára. A 
dán hatóságok ugyanakkor elismerték, hogy az elvégezni kívánt tájképfejlesztéssel együtt jön 
annak lehetősége is, hogy új, a denevérek számára vonzóbb élőhelyet hoznak létre. Ezért az 
Aarhusi Egyetem Nemzeti Környezetvédelmi Kutatóintézete (NERI) által végrehajtandó 
megfigyelési program kitér majd a denevérekre is (lásd még az Utólagos nyomon követő 
programmal foglalkozó pontot).

Utólagos nyomon követő program

Tisztázták, hogy a tesztközpontról szóló jogi aktus elfogadásának egyik előfeltétele az, hogy a 
központ létrehozása előtt a különösen a madarakra és denevérekre gyakorolt hatásokat 
vizsgáló, nyomon követő programot hoznak létre. Tervezik a madárvédelmi irányelv I. 
mellékletében felsorolt, a projekt területén észlelt valamennyi fajnak a helyi elterjedésükre is 
kiterjedő általános nyomon követését. A megfigyelési programnak a következőkre kell 
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kiterjednie:

• Az énekes hattyú, a rövidcsőrű lúd és a vetési lúd előfordulása, térbeli elterjedése és 
repülési magassága, valamint a lappantyú infravörös kamerával való automatizált 
megfigyelése a szélturbinák közelében. Az ütközések áldozatait szabványosított 
módszerekkel, speciálisan kiképzett kutyákkal keresik majd. A madármegfigyelés magában 
foglalja a kiindulási állapottal kapcsolatos tanulmány elkészítését a 2011–2012 közötti 
időszakban, a 2013–2016 közötti időszakban pedig egy, az építkezést követő program 
végrehajtását.
• A denevérek kiindulási állapotban való megfigyelése, a szélturbináknál való 
megfigyelésük (például automata észlelő rendszerrel), továbbá az ütközésben megsérült 
egyedek földi keresése; 2011-ben a kiindulási állapot vizsgálata, 2013–2014-ben pedig az 
építkezést követő vizsgálat.
• A dűnék élőhelyeivel foglalkozó program, amely magában foglalja a kiindulási állapot 
és az építkezést követő állapot 2021-ig sorra kerülő vizsgálatát.

A IV. melléklet szerinti, kevésbé mozgékony fajokkal (azaz a denevérektől eltérő fajokkal, 
például a kétéltűekkel és a homoki gyíkokkal kapcsolatban) egyértelművé tették, hogy a 
projekt végrehajtási terve a régi élőhelyek újbóli kialakítására és az újak létrehozására irányul, 
a meglévő szinten jóval túlmutató szinten támogatva ezzel a helyi populációkat. A dán 
hatóságok ezért nem kezdeményezik a IV. melléklet szerinti fajok részletes nyomon követő 
megfigyelését, a dűnék fenyéreseinek helyreállítása azonban jelentős hatással van a 
környezetgazdálkodásra nézve, hatásait pedig a megfigyelési program keretében vizsgálják 
majd. Végül a dán hatóságok megerősítették, hogy a megfigyelési program megállapításait 
figyelembe véve kerül majd sor a tesztközpont működésének a szükséges mértékű 
módosítására és kiigazítására.

A 2011/92/EU irányelvnek való megfelelés (a korábbi 85/337/EGK irányelv, a továbbiakban: 
a KHV-irányelv) 

E kérdéssel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy noha az østerildi szélerőmű-tesztközpont 
létesítésével foglalkozó, 2010. június 15-i 647. számú törvény parlamenti elfogadásával 
engedélyezték a projektet, a környezetvédelmi minisztérium azt megelőzően környezeti 
hatásvizsgálatot végzett a nyilvánosság részvételével. A KHV-jelentést 2010. január 7-én 
bocsátották nyilvános konzultációra, 2010. március 5-i határidővel. A nyilvános konzultáció 
számos kiegészítő értékelést és módosítást indukált a projekttel kapcsolatban. Az anyagot a 
Naturstyrelsen webhelyén tették közzé.

A törvénytervezetet 2010. április 9-én terjesztették a Parlament elé. E naptól kezdve a 
nyilvánosság és valamennyi érdekelt fél a Parlament weboldalán meg tudta tekinteni a 
kapcsolódó dokumentumokat, és lehetőséget kaptak arra is, hogy megjelenjenek a parlament 
környezetvédelmi és tervbizottsága előtt. A Naturstyrelsen szintén közzétett egy sor olyan 
dokumentumot a saját weboldalán, amelyeket a tárgyalások során küldtek el egyeztetésre a 
felekhez. Április 20-án a Parlament épületében szakértői meghallgatást tartottak a parlamenti 
képviselők és a sajtó számára. A tervezetet ezt követően részletesen megvitatta a parlament 
környezetvédelmi és tervbizottsága, amely számos kérdést tett fel és egy sor szakértői 
nyilatkozatot kért a projekt környezeti hatásaival kapcsolatban. 2010. június 4-én a 
szélerőmű-tesztközpontról szóló tervezet törvényerőre emelkedett.
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2010 novemberében bejelentették, hogy a 2010. júniusi építési törvény szerint a tervezett 
projekt nem felel meg a nemzeti zajvédelmi előírásoknak. Ennélfogva a környezetvédelmi 
miniszter felfüggesztette a projektet, és lépéseket tett egy kiegészítő KHV-jelentés készítése, 
továbbá a 2009-es eredeti KHV-jelentésben ismertetett módosító jogi aktus előkészítése 
érdekében, amely a projekt arra figyelemmel történő módosításához szükséges, hogy 
összhangba kerüljön a szélerőművekre vonatkozó nemzeti zajvédelmi előírásokkal. A 
kiegészítő KHV-jelentést és a módosítás tervezetét 2010. december 8. és 2011. január 6. 
között bocsátották nyilvános konzultációra. 2011. február 24-én a Parlament törvényerőre 
emelte a módosító aktust. A törvény 2011. március 3-án lépett hatályba, amelyet követően 
lehetségessé vált a projekt megvalósítása.

A Bizottság arról is érdeklődött a dán hatóságoktól, hogy hogyan feleltek meg a KHV-
irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében említett kivételnek. A dán hatóságok azt válaszolták, 
hogy mind az eredeti 2010. évi jogi aktus, mind pedig a 2011. évi módosító jogi aktus az 
irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban határozza meg a projekt adatait. A projekt 
elfogadása céljából a miniszter és a parlament valamennyi olyan információhoz 
hozzáférhetett, amelyet a KHV-irányelv értelmében a vállalkozónak egy hasonló projekt 
esetében a rendes jóváhagyási eljárás során az illetékes hatóság elé kell terjesztenie. Emellett 
a dán hatóságok szerint a konzultációs eljárás és a dán jogalkotási eljárás gondoskodott arról, 
hogy a projekttel és annak környezeti hatásával kapcsolatos minden részletes információ a 
nyilvánosság rendelkezésére álljon, figyelemmel a jogszabályok elfogadását megelőző 
nyilvános vitára.

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottság nem tudja megállapítani a 2009/147/EK madárvédelmi 
irányelv, a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv és a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
2011/92/EU irányelv megsértését.


