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Tárgy: Karl-Georg Hildebrand német állampolgár által benyújtott 0935/2011. 
számú, 9 aláírást tartalmazó petíció a németországi Burghaun településen 
tervezett szélerőműparkról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a szélerőműparkok mind az emberre, mind a természetre nézve 
megterhelést jelentenek. Elviekben nem ellenzi a szélenergia hasznosítását, ha a 
szélerőműveket megfelelő helyre telepítik. A Burghaun településen tervezett szélerőműpark 
létesítését azonban nem támogatja, mert azt egy ökológiailag eddig szinte érintetlen 
természeti területen szándékoznak megépíteni. A terület egy védett ragadozó madár, a vörös 
kánya (Milvus milvus) költő- és élőhelye. A petíció benyújtója szerint a helyi hatóságok 
anélkül próbálták meg keresztülvinni a szélerőműparkra vonatkozó tervet, hogy tekintetbe 
vették volna az általa említett kifogásokat és egy, a burghauni helyzetről készült jelentést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottságnak nincs hatásköre 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 



PE490.990v01-00 2/2 CM\903802HU.doc

HU

irányelv1 (madárvédelmi irányelv) és a 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) 
szabályozza.

Az uniós tagállamok területén természetesen előforduló valamennyi madárfaj a madárvédelmi 
irányelv2 szerinti védelemben részesül. Az élőhelyvédelmi irányelvvel kiegészítve mindkét 
jogszabály rendelkezik olyan mechanizmusról, amely biztosítja, hogy valamennyi projektet 
értékeljék a madárfajokra gyakorolt hatásuk szempontjából. Emellett a Bizottságnak szilárd 
meggyőződése, hogy a szélerőművek telepítése és a vadon élő madarak védelme együttesen is 
megvalósítható.

A vadon élő madarakat különösen érzékenyen érinthetik a szélenergia-fejlesztések. A 
biológiai sokféleségre gyakorolt hatásuk minimálisra csökkentése érdekében ezért a Bizottság 
igyekszik előmozdítani a helyes gyakorlatot az ilyen típusú létesítmények elhelyezésével, 
tervezésével, kialakításával, létesítésével és üzemeltetésével összefüggésben3. Az, hogy egy 
szélerőműprojekt hatást gyakorolhat bizonyos helyi szinten előforduló madárfajokra, még 
nem elégséges indok annak megállapítására, hogy a kérdéses projekt kedvezőtlenül 
befolyásolja az adott fajok védettségi állapotát a térségben.

A „Hühnerberg” elnevezésű érintett területet az A7-es autópálya és az L3169-es és a B 27-es 
tartományi utak határolják. A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. A közelben 
nem található Natura 2000 terület. A regionális tervben a területet szélerőművek létesítésére 
szolgáló elsődleges helyszínként jelölték meg. Ebben a szakaszban azonban még nem készült 
szélerőműprojekt, és nem ismertek az esetleges szélerőműparkok számára vagy méretére 
vonatkozó pontos adatok sem. Valójában mindössze annyi történt, hogy azonosították az 
alkalmas területeket a regionális területrendezési tervben. A stratégiai tervezés nemcsak a 
szélenergia-kapacitás szempontjából legmegfelelőbb helyszínek azonosítását, hanem a 
természetes környezetre gyakorolt hatások elkerülését is segíti. Erre az engedélyezési eljárás 
szolgál, amelyre a konkrét szélerőműparkra vonatkozó projekt későbbi szakaszban történő 
bevezetése és tervezése előtt kerül sor. Ennek során felmérik a helyi környezeti hatásokat, így 
a vörös kányára gyakorolt jelentős káros hatásokat is, ami a szélerőműpark méretének 
módosítását és/vagy enyhítő intézkedéseket eredményezhet. 

Következtetések

A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás és a nemzeti hatóságok nyilvánosság számára 
hozzáférhető dokumentumai alapján a Bizottság nem tartja megállapíthatónak az uniós 
természetvédelmi jogszabályok megsértését.
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