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Tárgy: Sigrid Kremser német állampolgár által a „Bürgerinitiative Starkenberg” 
nevében benyújtott 1077/2011. számú petíció a barna és vörös kánya költő- és 
élőhelyére tervezett szélerőműpark létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a németországi Türingia tartomány Starkenberg településén létrehozandó 
szélerőműpark építése ellen emel kifogást. Az erőműparkot a barna kánya (Milvus migrans) 
és a vörös kánya (Milvus milvus) költő- és élőhelyére tervezték. A terület egyúttal több más 
állatfaj – többek között védett denevérek – élőhelye is. A petíció benyújtójának állítása szerint 
a tervek alapján a szélkerekek túl közel lesznek a házakhoz, ami veszélyezteti a lakók 
egészségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A petíció benyújtója ellenzi a Starkenberg (Németország, Türingia) településen két szélkerék 
építésére irányuló projektet. A petíció benyújtója szerint a kijelölt terület a vörös kánya 
(Milvus milvus), a barna kánya (Milvus migrans), a kabasólyom (Falco subbuteo), a 
gyurgyalag (Merops apiaster), a kis lile (Charadrius dubius), a tövisszúró gébics (Lanius 
collurio), illetve denevérek költő- és élőhelye. A petíció benyújtójának állítása szerint a 
tervezett szélerőműpark ellentmond az európai természetvédelmi jogi szabályozásnak.
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A Bizottságnak nincs hatásköre a 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 
irányelv1 (madárvédelmi irányelv) és a 92/43/EGK irányelv2 (élőhelyvédelmi irányelv) 
szabályozza.

Az uniós tagállamok területén természetesen előforduló valamennyi vadon élő madárfaj 
védelméről a madárvédelmi irányelv gondoskodik. Az élőhelyvédelmi irányelvvel kiegészítve 
mindkét jogszabály mechanizmusokat kínál annak biztosítására, hogy minden projektet a 
madárfajokra gyakorolt hatás szempontjából is értékeljenek. Emellett a Bizottságnak szilárd 
meggyőződése, hogy a szélerőművek telepítése és a vadon élő madarak védelme együttesen is 
megvalósítható.

A vadon élő madarak, illetve más taxonok és élőhelyek is különösen érzékenyek lehetnek a 
szélenergiához kapcsolódó fejlesztésekre. Ezért a Bizottság igyekszik előmozdítani a helyes 
gyakorlatot az ilyen típusú létesítmények elhelyezkedésével, tervezésével, kialakításával, 
megépítésével és üzemeltetésével összefüggésben, annak érdekében, hogy csökkentse azok 
biológiai sokféleségre gyakorolt hatását. A Bizottság ezért kiadott egy, a szélenergiához 
kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó, iránymutatásokat tartalmazó dokumentációt.3

A szóban forgó terület egy starkenbergi építőanyag-gyár területén található. A befektető két 
szélkerék építését tervezi. A közelben nem található Natura 2000 terület. A környezeti 
hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és II. melléklete4 szerint annak 
feltárása, hogy a szélenergiai projektek a környezeti hatásvizsgálat tárgyai-e a tagállamok 
hatáskörébe tartozik. Ennél fogva, a felelős német hatóságok szerint a projekt nem elég 
nagymértékű egy ilyen hatásvizsgálathoz.5

A Bizottság tudomása szerint a kelet-türingiai elsődleges helyszínre vonatkozó szélenergiai 
tervet a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetekkel közösen dolgozták ki. Ebben a 
tervben 14, szélenergiai szempontból elsődleges helyszínt azonosítottak, melyek alkalmasak 
szélerőművek létesítésére, és amelyek Kelet-Türingia 0.18%-át teszik ki. A Kelet-Türingiára 
vonatkozó regionális stratégiai környezeti vizsgálatot 2006. június 30-án fejezték be.
A regionális tervben a szóban forgó területet szélerőművek létesítésére szolgáló elsődleges 
helyszínként jelölték meg. Az ilyen stratégiai tervezés nemcsak a szélenergia-kapacitás 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről, 

amely kodifikálja a 79/409/EGK irányelvet; HL L 020., 2010.1.26., 7. o.
2 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.
3 Európai Bizottság (2010): Iránymutató dokumentum a szélenergiáról és a Natura 2000 

területekről. Kapcsolat: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, 85/337/EGK 
kodifikációs irányelv; HL L 026., 2012.1.28., 1. o.

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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szempontjából legmegfelelőbb helyszínek azonosítását, hanem a természetes környezetre 
gyakorolt hatások elkerülését is segíti. Erre az engedélyezési eljárás szolgál, amelyre egy 
konkrét szélerőműparkra vonatkozó projekt későbbi szakaszban történő bevezetése és 
tervezése előtt kerül sor. Ennek eredményeképpen az egyéni projekteket a stratégiai 
projekteknél kisseb nagyságrendi szinten tervezik. Ennek során felmérik a helyi környezeti 
hatásokat – amennyiben vannak ilyenek – így a jelentős káros hatásokat is, ami a 
szélerőműpark méretének módosítását vagy enyhítő intézkedések kezdeményezését 
eredményezheti.

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.


