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Tárgy: U. S., német állampolgár által benyújtott 1814/2008. számú petíció egy 
szélerőműpark által okozott környezeti károkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az olaszországi Marche régióban elhelyezkedő egyik dombhátra tervezett 
szélerőműpark megépítésére irányuló javaslatokról tesz említést. A petíció benyújtója szerint 
a szélerőműpark helyrehozhatatlan károkat okozna a helyi környezetben ezen a félreeső 
területen. A petíció benyújtója szerint először bekötőutat kellene kialakítani annak érdekében, 
hogy a szélerőműparkhoz szükséges anyagokat oda lehessen szállítani. Jelenleg csupán 
nehezen járható és meredek ösvények vezetnek a helyszínre, amelyeket csak terepjáróval és 
hernyótalpas járművekkel lehet megközelíteni. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az 
elvégzendő fúrási és építési munkálatok a gazdák számára az ivóvízellátást biztosító 
természetes vízforrások szennyeződéséhez vagy kiszáradásához vezetnek. A petíció 
benyújtója szerint a szélkerekek és a lakások közötti távolság is túl kicsi. A petíció benyújtója 
szerint a park építését uniós alapokból támogatják, és tájékoztatást szeretne kérni azzal 
kapcsolatban, hogy a szóban forgó pénzösszegeket megfelelő módon használják-e fel, annál is 
inkább, mivel a szakértőknek kételyei vannak egy ilyen szélerőműparknak a javasolt 
helyszínen történő megépítésével kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottság válasza: 2009. május 15.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
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módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv1 (környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv) szerint 
a többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre 
várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében az engedély megadása előtt 
hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz a 
kötelező környezeti hatásvizsgálatot megkövetelő projektek (az I. melléklet hatálya alá tartozó 
projektek) és azon projektek között, amelyek esetében a tagállam hatóságainak „átvilágítást” 
végezniük, és ennek során, figyelembe véve az irányelv III. mellékletében megállapított 
szempontrendszer, meg kell határozniuk, hogy a projektek várhatóan jelentős hatást 
gyakorolnak-e majd a környezetre (a II. melléklet hatálya alá tartozó projektek). Amennyiben 
igen, el kell végezni a környezeti hatásvizsgálatot. A környezeti hatásvizsgálatok központi 
eleme a nyilvánossággal való konzultáció. A szélerőműparkok a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelv II. mellékletének hatálya alá tartoznak.  

A 85/337/EGK irányelv széles mérlegelési jogkörrel ruházza fel a tagállamokat egyrészt a II. 
melléklet hatálya alá tartozó azon projektek meghatározása tekintetében, amelyek esetében 
környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, másrészt az e határozat meghozatalához szükséges 
küszöbértékek vagy szempontrendszer megállapítása tekintetében. E mérlegelési jogkört az 
irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt azon kötelezettség korlátozza, amelynek 
értelmében a többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében engedélyezési eljárásra van 
szükség és hatásvizsgálatot kell végezni. 

Annak érdekében, hogy a II. melléklet hatálya alá tartozó projektek esetében azonosítható 
legyen a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv megsértése, bizonyítani kell, hogy az 
érintett tagállam túllépte mérlegelési jogkörét azáltal, hogy nem követelt meg 
hatásvizsgálatot, vagy hogy az érintett tagállam nyilvánvaló vizsgálati hibát vétett, amikor 
megadta a projektnek az engedélyt.2

A petíció benyújtója rámutat, hogy az engedélyt még nem adták meg e projekt számára. Azt 
nem jelzi, hogy végeztek-e a környezeti hatásvizsgálatot megelőző átvilágítást.

A rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem tudja azonosítani az uniós 
környezetvédelmi jog megsértésének tényét. Amennyiben a petíció benyújtója további, 
részletesebb tájékoztatást nyújt a Bizottságnak, szükség esetén ismét foglalkozni lehet az 
üggyel.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14. 5. o. HL L 156., 2003.6.25., p. 17.
2 Lásd pl. a C-117/02, Bizottság v. Portugália ügyet (HL C 118., 2004.4.30., 20. o.) és a C-508/03, Bizottság v. 

Egyesült Királyság ügyet (HL C 165., 2006.7.15., 3. o.). Nem szabad elfelejteni, hogy e tekintetben az 
Európai Bíróság joggyakorlata szerint a Bizottságé a bizonyítási kötelezettség.


