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Tárgy: Werner Sandig német állampolgár által benyújtott 1160/2009. számú petíció 
a cseh Ústí nad Labem határ menti régióban két szélmalompark 
létrehozásáról, valamint ennek a közelben fekvő német természetvédelmi 
területekre gyakorolt káros környezeti hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Rechenberg-Bienenmühle település polgármestere, a cseh Ústí nad 
Labem határ menti régióban kialakítandó két szélmalompark ellen tiltakozik. A projekt 
keretében 45 db 150 méter magas szélturbinát akarnak felállítani olyan német területek 
közvetlen közelében (35–70 méter távolságra), mint a közeli „Erzgebirge/Vogtland” nemzeti 
park, valamint az „Oberes Freiberger Muldental” és a „Waldgebiete bei Holzhau”, amely 
élőhelyeket a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv értelmében 
különleges madárvédelmi területté nyilvánították. A projekt megvalósítása egyrészt elcsúfítja 
a tájat, másrészt zajártalmakkal is jár, ami károsan fogja befolyásolni a helyi lakosság fontos 
bevételi forrását jelentő turizmust. A petíció benyújtója következésképpen az Európai 
Parlament közbenjárását kéri a cseh hatóságokkal szemben a projekt leállítása, valamint az 
EU tagállamaiban érvényes jogszabályok betartása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója két, 45 szélerőműből álló szélerőműparknak a cseh–német határon tervezett 
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megépítését kifogásolja, és közülük mindenekelőtt a Pastviny u Moldavy-i szélerőműparkét, 
amely a csehországi Krušné hory térségében, a „Waldgebiete bei Holzhau” különleges 
madárvédelmi terület szomszédságában helyezkedne el. A petíció benyújtója felsorolja a határ 
német oldalán húzódó „Naturpark Erzgebierge” területén előforduló védett madár-, denevér- és 
egyéb jelentős fajokat. Emellett hangsúlyozza a szóban forgó vonzó térségre és az ahhoz 
kapcsolódó idegenforgalmi ágazatra gyakorolt esetlegesen kedvezőtlen hatásokat. A Pastviny u 
Moldavy-i szélerőműprojekt 20, egyenként 3 MW (azaz összesen 60 MW) teljesítményű 
szélerőműből álló szélerőműparkot irányoz elő. Az építési munkák az alábbiakat foglalnák 
magukban: egy meglévő helyi úttest 2 kilométeres szakaszának felújítása, a helyi úttestnek egy 
4,5 m széles és 6,9 km hosszúságú szakasszal történő meghosszabbítása, valamint 
10 kilométernyi kábel lefektetése. Egy ilyen típusú – a 85/337/EGK (KHV) irányelv1 II. 
mellékletének felsorolásában szereplő – projektet átvilágítási eljárásnak kell alávetni, amelynek 
eredményeként határozat születik arról, hogy szükség van-e módszeres környezeti hatásvizsgálat 
elvégzésére.
  
A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a projekt látvány szempontjából kifejtett 
esetlegesen kedvezőtlen hatásaira, ami súlyos veszteségekkel járhat a térség megélhetését 
biztosító idegenforgalmi ágazat számára. Annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy 
a hatásvizsgálati eljárás elvégzésére a környezetvédelmi vívmányokkal összhangban kerüljön 
sor.

A petíció benyújtója kifejti, hogy a projektek helyszínéül olyan térség szolgál, ahol eredetileg 
négy falu német származású lakói éltek, akiket 1945-ben kitelepítettek. Ezt követően a területet 
szántóterületté alakították. A szélerőműparkok megépítésével a szóban forgó védett terület 
értékét veszítené. A petíció benyújtója nem érti, hogy miért kell ezen a konkrét területen 
létesíteni szélerőműparkokat, amikor számos egyéb erre megfelelő helyszín kínálkozik 
Csehország területén. A „Gegenwind” tiltakozó mozgalmat azzal a céllal hívták életre, hogy 
képviseljék az 1840 érintett lakos érdekeit (2009. július 30.), és mindezidáig 3500 aláírást 
gyűjtöttek, valamint panaszt nyújtottak be a prágai székhelyű cseh környezetvédelmi 
minisztériumhoz. Emellett médiakampányt is indítottak álláspontjuk ismertetésére. Céljuk, hogy 
elérjék a szélerőműpark végleges elvetését.   

A Pastviny u Moldavy-i szélerőműprojekttel kapcsolatban kiderült, hogy miután 2009. december 
22-én Ústí nad Labem régió kormányzati szervei kihirdették a projektet, elindították a KHV-
eljárást. A német fél kérése alapján az eljárás a határokon átnyúló hatások vizsgálatára is kiterjed. 
Ezért 2009 januárjában az ügyet a regionális kormányzattól közvetlenül a Cseh Köztársaság 
környezetvédelmi minisztériumához utalták. Arra is fény derült, hogy a projekt esetlegesen 
kedvezőtlen hatást gyakorolhat bizonyos Natura 2000 területekre, ezért megfelelő 
vizsgálatokat kértek. Ugyanakkor a környezeti hatásvizsgálatnak figyelembe kell vennie a 
megújuló energiához kapcsolódó általános előnyöket, amely energia felváltja a légszennyezés 
és az éghajlatváltozás egyik alapvető kiváltó okaként számon tartott fosszilis tüzelőanyagokat.

A vizsgálat előrehaladása az alábbi weboldalon kísérhető figyelemmel:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Az uniós jogszabályok általános elveként a tagállamok felelősek a közösségi jog 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.



CM\931859HU.doc 3/4 PE441.094v02-00

HU

végrehajtásáért, továbbá ez esetben a 85/337/EGK (KHV) irányelv, az espoo-i egyezmény és 
a 92/43/EGK1 élőhelyvédelmi irányelv, és kiváltképpen az annak 6. cikke (3) bekezdésében 
említett „megfelelő vizsgálat” végrehajtásáért. A Bizottságnak kizárólag az uniós jog 
megsértésének eseteiben van lehetősége arra, hogy vizsgálatot folytasson és jogsértési eljárást 
indítson. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás figyelembe vette a német hatóságok arra irányuló kérését, 
hogy mérjék fel a projekt esetleges határokon átnyúló hatásait. Az eljárás során a Natura 2000 
területekre potenciálisan gyakorolt jelentős hatásokat is feltérképezték. A Bizottság arról 
értesült, hogy a vonatkozó jogi eljárás folyamatban van, eredmények pedig egyelőre nem 
állnak rendelkezésre. Az eljárás további részleteiről a petíció benyújtója a vizsgálatért felelős 
cseh hatóságnál érdeklődhet: Jaroslava Honová, a KHV osztály igazgatója, a Cseh 
Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma, 100 10 Prága 10, Cseh Köztársaság.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2013. március 27.

A Bizottság a petíció 2009-es beérkezése óta szoros figyelemmel kíséri a projekt alakulását. A 
projekt még a környezeti hatásvizsgálat szakaszában tart. A cseh jogszabályok értelmében ez a 
hatásvizsgálat az élőhelyvédelmi irányelvben előírtak szerinti „megfelelő vizsgálatot” is 
magában foglalja. A környezeti hatásvizsgálatért felelős szerv a cseh környezetvédelmi 
minisztérium. A megtett lépésekkel kapcsolatos információk és a vonatkozó dokumentumok a 
környezeti hatásvizsgálatok cseh információs rendszerén keresztül az interneten elérhetők2. 

A német hatóságokat 2010 júliusában értesítették a projektről. A projekt jogilag a 85/337/EGK 
KHV-irányelv II. melléklete szerinti projektnek minősül. Ezért átvilágításnak vetették alá, 
amely 2010-ben zárult le, és meghatározta a környezeti hatásvizsgálat hatókörét, ideértve a 
Natura 2000 területekre gyakorolt hatások megfelelő értékelését. A KHV-tanulmányból és 
megfelelő vizsgálatból álló környezeti hatásvizsgálati dokumentációt 2012-ben közzétették, és 
lehetőséget biztosítottak a nyilvánosság számára az észrevételek megtételére. A környezeti 
hatásvizsgálat szakértői felülvizsgálatát 2012. december 19-én adták közre, ismételten felkérve 
a nyilvánosságot, hogy 2013. február 4-ig tegyék meg észrevételeiket. A cseh 
környezetvédelmi minisztérium 2012 decemberében megküldte a német fordításokat az alábbi 
német hatóságok számára:
- Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Drezda;
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin;
- Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Freiberg;
- Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna.

A megfelelő vizsgálat 14 cseh köztársasági és németországi Natura 2000 területet érintett. A 
vizsgálat során megállapítást nyert, hogy – a megelőző és enyhítő intézkedéseket figyelembe 
véve – a projekt nem érinti a szóban forgó Natura 2000 területek épségét.
A projekttel kapcsolatban 2013. február 6-án nyilvános konzultációt tartottak a cseh 
köztársasági Dubí kulturális központjában. A találkozón körülbelül 70 fő vett részt, közülük 
mintegy 15-en Németországból érkeztek. A német résztvevők hangot adtak a projekttel 
szembeni kifogásaiknak, különös tekintettel a projekt által okozott zajszennyezésre és annak 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306.
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helyi turizmusra gyakorolt negatív hatásaira. 

Következő lépésként a cseh környezetvédelmi minisztérium 2013 márciusában közreadja a 
környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos álláspontját, amely figyelembe veszi a beérkezett 
dokumentumokat és észrevételeket. Az elvégzett vizsgálatok alapján folytatódni fog a 
projektre vonatkozó jóváhagyási eljárás, amelynek végén adott esetben kiadják az engedélyt. 

A Petíciós Bizottság 2013. február 20-i és március 20-i ülésein Peter Jahr európai parlamenti 
képviselő által felvetett további kérdésekre válaszolva a Bizottság a következő észrevételeket 
teszi: 

– Az alkalmazandó jogszabályok nem rendelkeznek a Bizottság közvetítői szerepéről. 
– A Bizottság nem vizsgál folyamatban lévő környezeti hatásvizsgálati ügyeket, hacsak nem 
az uniós jogszabályok esetleges megszegése miatt vizsgálódik, vagy az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikkének (4) bekezdése szerinti véleményt ad ki. A Bizottsághoz ezzel a projekttel 
kapcsolatban nem érkezett panasz. 
– Ha a projektet még nem hagyták jóvá, nem állhat fenn az élőhelyvédelmi, illetve a KHV-
irányelv megsértése. 
– Amennyiben a projekt jóváhagyását követően az akciócsoport vagy a nemzeti hatóságok az 
uniós jog konkrét megsértését észlelik, panaszt nyújthatnak be a Bizottsághoz. 

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az uniós 
jogszabályok megsértését.


