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Tárgy: A Torkild Todsen, dán állampolgár által a „Borgergruppen” (Polgári 
Csoport) nevében benyújtott, 0980/2007. számú petíció a dániai Kiplev és 
Sønderborg közötti autópálya-építési projektről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy Kiplev és Sønderborg között megépítendő autópálya terve 
ellen, amely véleménye szerint ellentétes az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, 
mindenekelőtt a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvvel, valamint a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK tanácsi irányelvvel. A projekt természetre gyakorolt kedvezőtlen hatásán felül a 
kijelölt útvonal számos gépjárművezető számára szükségtelenül hosszabb utazást, valamint 
több mint 5000 tonnányi éves széndioxid-többletkibocsátást eredményez, mindazzal együtt, 
amit ez a már így is nagyfokú szennyezettségnek kitett légkörre nézve jelent. Ezért a petíció 
benyújtója az Európai Parlament beavatkozását kéri annak biztosítása érdekében, hogy az 
illetékes dán hatóságok tiszteletben tartsák a vonatkozó uniós jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

I. A petíció
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A petíció benyújtója amiatt aggódik, hogy a Kliplev és Sønderborg között tervezett dán 
autópálya-projekt jelentősen érinteni fog jó néhány közeli védett területet. A szóban forgó 
területek a következők:

1) SCI és SPA Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);
2) SCI és SPA Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068); 
3) SPA Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

Az út különösen a Hostrup sø területén fog keresztülhaladni, a Rinkenæs skov területhez 
pedig közel fog elhaladni.

A petíció benyújtója szerint a projektre vonatkozóan nyilvános konzultációt tartottak és a 
benyújtott észrevételek több mint 85%-a ellenezte a projektet. Figyelembe véve azt, hogy a 
projekt a kijelölt területek jelentős mértékű romlását eredményezi, a petíció benyújtója 
fenntartja, hogy a projektet haladéktalanul le kell állítani.

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a Hostrup sø terület közvetlen közelében, attól 
nyugatra helyezkedik el egy autópálya. A tervezett autópálya délen áthaladna a területen, a 
terület közepe pedig ennek révén egyfajta közlekedési szempontból körülvett, zárt területté 
válna. A megnövekedett forgalom fokozott nyomásnak tenné ki a területet, különösen a zaj és 
a szennyező anyagok tekintetében. Az állandó zaj miatti zavarnak köszönhetően sérülnének a 
madarak táplálékbeviteli és szaporodási szokásai.

Az autópálya akadályt képezne a Hostrup sø vidék és a terület közvetlen közelében délre 
található tóvidék között, amely utóbbi számos madár élőhelyéül szolgál.

A petíció benyújtója azt állítja továbbá, hogy az autópálya megváltoztathatja a Hostrup sø 
terület hidrológiai feltételeit is, mivel az építési munkálatok során csökkentik majd a talajvíz-
szintet. Ezt a következményt nem vizsgálták meg mélyrehatóbban az engedélyezés előtt, noha 
a kár akár helyrehozhatatlan is lehet.

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a területen található élőhelyek érzékenyek 
a nitrogénre, tűréshatáruk pedig nagyjából 10–20 kg/ha/év. A területen a nitrogénülepedés 
mértéke már meghaladja az évi 20 kg/ha-t. A kijelölt élőhelyek tekintetében tehát a 
tűréshatárokat már jelenleg is túllépték. Az autópálya további nyomást gyakorolna az 
élőhelyekre, ami káros hatással járna a védett természetes élőhelyek fenntartására.

A petíció benyújtója végül hangsúlyozza, hogy léteznek az autópályának olyan alternatívái, 
amelyek mind a környezet, mind pedig a forgalomirányítás szempontjából jobbak, ilyen 
például a jelenlegi út kiszélesítése.

II. A Bizottság petícióval kapcsolatos észrevételei

A petícióban jelzetteknek megfelelően a Bizottság e projektre vonatkozóan 2006-ban vett 
nyilvántartásba panaszt. A Bizottság értékelte a panaszt, valamint a benyújtott, terjedelmes 
háttérdokumentációt.

A Kliplev és Sønderborg közötti autópályáról a 2001–2012 közötti időszakra vonatkozó 
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regionális terv 27. módosítása rendelkezik, amelyet a Sønderjyllands Amtsråd (Sønderjyllandi 
Megyei Tanács) 2005. szeptember 5-én fogadott el. A regionális terv módosítását egy, a 
projekt tekintetében elvégzett környezeti hatásvizsgálat is kíséri.

A 27. módosítást megtárgyalta a Naturklagenævnet (Környezetvédelmi Fellebbezési Tanács), 
amely 2006. május 16-i határozatában fenntartotta a tervet. A terv tehát véglegessé vált.

Az élőhelyek védelméről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy figyelembe 
véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely valószínűleg jelentős 
hatással lesz arra. A terv vagy a projekt csak akkor hagyható jóvá, ha bebizonyosodott, hogy 
nem érinti hátrányosan a terület integritását. Az élőhelyek védelméről szóló irányelv 7. 
cikkével összhangban a 6. cikk (2), (3) és (4) bekezdéséből fakadó kötelezettségeket a 
különleges madárvédelmi területekre is alkalmazni kell.

Az élőhelyek védelméről szóló irányelv 6. cikke (3) bekezdésének megfelelő vizsgálat tehát 
megköveteli a legjobb tudományos ismeretek alkalmazását a projekt hatásának értékelésekor. 
A projekt csak akkor engedélyezhető, ha a hatóságok megbizonyosodtak arról, hogy a projekt 
nem érinti hátrányosan a szóban forgó területeket. Az ilyen hatás hiányára vonatkozóan 
ésszerű tudományos bizonyosságnak kell meglennie a projekt engedélyezésekor. 
Következésképpen a projekt részenként történő értékelése vagy az értékelés egy részének 
elhalasztása (ún. szalámiszeletelő gyakorlatok) nem megengedett.

A petícióban szereplő információ alapján úgy tűnik, hogy a hatások értékelése hiányos a 
következők vonatkozásában: 1) a közlekedési zaj azon madarakra gyakorolt hatása, amelyek 
tekintetében a védett területeket kijelölték, 2) további tápanyag-kibocsátások az útról és a 
közlekedésből egy olyan területre, amely már így is a kritikus szinteken felül kap 
tápanyagokat, és 3) az építési munkálatok során a talajvíz-szint csökkenése.

Ennek alapján a Bizottság úgy határozott, hogy jogsértési eljárást indít Dánia ellen az 
élőhelyek védelméről szóló irányelv 6. cikke (3) bekezdésének helytelen alkalmazása miatt. 

III. Következtetések

A Bizottság a Petíciós Bizottságot tájékoztatni fogja a jogsértési eljárás eredményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. április 24.

Amint azt a korábbi közlemény is jelzi, a Bizottsághoz beérkezett a szóban forgó kérdéssel
kapcsolatos panasz, és 2008 júniusában hivatalos értesítő levelet intézett Dániához az 
élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikke (3) bekezdésének helytelen alkalmazása ügyében. A 
felmerülő főbb kérdések közé tartozott az alábbiak vizsgálata: 1) a közlekedési zaj madarakra 
gyakorolt hatása; 2) az útról származó további tápanyag-kibocsátások hatása; és 3) a 
talajvízszint csökkentése az építési munkálatok során.

                                               
1 92/43/EGK, HL L 206., 1992.7.22.
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Dánia 2008 júliusában válaszolt a hivatalos értesítő levélre. Válaszában részletes értékelést 
nyújt a térségben előforduló madárfajokról, valamint a számukra zavaró hatások kockázatáról 
élőhelyük elhelyezkedésétől függően. A tápanyagokkal kapcsolatban újabb vizsgálatokra 
került sor, amelyek azt mutatják, hogy azok nem járnak majd jelentős hatással. Végezetül, a 
projektet módosították annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a talajvízszint 
csökkentése (az alagút helyét híd vette át).

A projektet továbbá a dán hatóságokkal 2008 októberében rendezett találkozó keretében is 
megvitatták, azóta pedig több ízben is sor került kiegészítő információk benyújtására.

A petíció benyújtója először is annak kérdését veti fel, hogy az autópálya jelenlegi 
nyomvonalát nem szabadott volna kiválasztani, mivel léteznek jobb alternatív megoldások. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az élőhelyvédelmi irányelv nem tiltja az emberi tevékenységet a 
Natura 2000 területeken. Valójában a 6. cikk célja ezen tevékenységek engedélyezése 
bizonyos feltételek teljesülése esetén. Első lépésként szükség van egy adott terv vagy projekt 
megfelelő környezeti hatásvizsgálatának elvégzésére annak megállapítása érdekében, hogy az 
a jövőben jelentős hatást gyakorol-e a szóban forgó területre. Amennyiben arra a 
következtetésre jutnak, hogy nem várhatók jelentős kedvezőtlen hatások, az irányelv 
értelmében nem áll fenn arra vonatkozó további kötelezettség, hogy megvizsgálják az 
alternatív megoldásokat.

Másodsorban a petíció benyújtója azt állítja, hogy az autópálya sérti az élőhelyvédelmi 
irányelv 12. cikke (1) bekezdésének d) pontját, mivel ily módon – az irányelv IV. 
mellékletében foglalt – több békafaj terjeszkedését akadályozzák meg. Meg kell jegyezni, 
hogy a 16. cikk engedélyezi a 12. cikkben előírt szigorú védelemtől való eltérést. Az eltérések 
alkalmazása helyett az adott projekt oly módon is végrehajtható, hogy csökkentse vagy akár 
semlegesítse a szóban forgó fajokra gyakorolt jelentős hatásokat. Ilyen esetekben mérséklő 
intézkedések alkalmazhatók. A dán hatóságok 2008 áprilisában közzétették az autópályára 
vonatkozó úgynevezett természeti tervet1, amely részletesen meghatározza a tervezett 
mérséklő intézkedéseket (csaknem 200 itató, kerítés, 16 vonulási útvonal békák számára, 
növényzet, amely „átvezeti” a békákat az autópálya felett stb.). Következésképen úgy tűnik, 
hogy elkerülhetők az autópálya jelentős hatásai, és ezen a ponton nem áll fenn az irányelv 12. 
cikkének megsértése.

Ami a madarakra gyakorolt hatást illeti, a beérkezett válasz – amint azt már kifejtettük –
alapos értékelést nyújt az egyes madárfajokra nézve zavaró hatások kockázatáról élőhelyük 
elhelyezkedésétől függően. A rendelkezésre álló információk alapján a kulcsfontosságú 
madárfajok az autópályától több mint egy kilométeres távolságban fészkelnek, és nincsenek 
kitéve annak a kockázatnak, hogy a közlekedési zaj megzavarja őket. Ami a petíció 
benyújtója által említett tanulmányt illeti, az nem feltétlenül kapcsolódik ehhez a kérdéshez, 
mivel nem világos, hogy a tanulmány egy hasonló jellemzőkkel rendelkező autópályával 
foglalkozik-e – például a forgalomsűrűség tekintetében –, és bizonyos említett fajok nem 
lelhetők fel a Hostrup Sø Natura 2000 területen. 

A Bizottság a benyújtott információk alapján ez esetben azt az általános értékelést nyújtja, 
hogy a környezeti hatásvizsgálatot kiegészítették azokkal az információkkal, amelyeket a 
                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf
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hivatalos értesítő levélre adott válaszban, valamint 2008 őszén szolgáltattak. Az új 
információk nem változatnak a környezeti hatásvizsgálatban foglalt korábbi eredményeken
(miszerint a projekt nem gyakorolna jelentős hatást a területre). Mindezek alapján a Bizottság 
arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyértelmű bizonyíték vagy jogalap ahhoz, hogy 
jogsértési eljárást indítson.

Ez alapján a Bizottság 2009. március 19-én úgy határozott, hogy a szóban forgó ügy 
vizsgálatát lezárja.

Következtetés

A Bizottság lezárta az ügy vizsgálatát, mivel nem talált a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló egyértelmű bizonyítékot.


