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Betreft: Verzoekschrift 1555/2012, ingediend door Helmut Wolfram (Duitse 
nationaliteit), gesteund door één medeondertekenaar, namens de bewoners 
van de wijk Kleedorf in Bad Brambach, over de installatie van windturbines 
nabij een Duits woongebied aan de grens met Tsjechië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is burgemeester van de gemeente Bad Brambach (Duitsland). Vlakbij een wijk in 
zijn gemeente, gelegen aan de grens tussen Duitsland en Tsjechië, wordt aan de Tsjechische 
kant een windpark gebouwd. De Tsjechische overheid heeft een groep windparken gepland en 
dit windpark is één daarvan. Bewoners van het woongebied in de gemeente waar indiener 
woont, hebben een actiegroep van burgers opgezet om te protesteren tegen de bouw van de 
windturbines. Volgens indiener bevinden de windturbines zich te dicht bij het woongebied, 
waardoor ze de gezondheid zouden kunnen schaden (geluidsoverlast, schaduw). Ook zou er 
schade kunnen worden aangericht doordat de gemeente minder aantrekkelijk voor toeristen 
zou kunnen worden vanwege de windturbines. Indiener vraagt zich ook af of de Europese 
wetgeving geen overleg tussen Duitsland en Tsjechië vereist, voordat een dergelijk 
windparkproject begint en of er rekening is gehouden met natuurgebieden. Indiener verzoekt 
om een onderzoek door het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013
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Er bestaat geen EU-wetgeving inzake de effecten van windturbines op de gezondheid en op 
het toerisme. In het milieueffectbeoordelingsproces wordt er stilgestaan bij de verschillende 
effecten van het project op het milieu. Dergelijke effecten aanpakken is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

Volgens artikel 4, lid 2, en Bijlage II van Richtlijn 2011/92/EU1

(milieueffectbeoordelingsrichtlijn) valt het binnen de bevoegdheid van de lidstaten te bepalen 
of windenergieprojecten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Volgens de 
relevante Tsjechische wet inzake milieueffectbeoordeling moeten dergelijke projecten worden 
onderworpen aan een screeningprocedure, die zou kunnen leiden tot de beslissing om over te 
gaan tot een milieueffectbeoordeling. In 2010 was de conclusie van de screeningprocedure 
voor dit project2 dat het geen significante effecten zal hebben op het milieu, met inbegrip van 
de betrokken Natura 2000-gebieden.

De relevante EU-wetgeving met betrekking tot de mogelijke effecten op gebieden voor 
natuurbehoud zijn Richtlijn 2009/174/EG3 (vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG4

(habitatrichtlijn). Er is in principe geen incoherentie tussen de ontwikkeling van windenergie 
en de naleving van de natuurwetgeving van de EU. Elk project moet van geval tot geval 
worden beoordeeld. De Commissie moedigt goede praktijken aan met betrekking tot plaats, 
planning, ontwerp, bouw en bedrijf van dergelijke installaties, zodat zij zo min mogelijk van 
invloed zijn op de biodiversiteit. De Commissie heeft daarom een richtsnoer gepubliceerd dat 
is gericht op windenergieprojecten en Natura 20005.

Het aandachtsgebied is gelegen in het uiterste westen van Tsjechië, in Horní Paseky aan de 
grens met de Bondsrepubliek Duitsland. Het project is gelegen op een grasland dat zowel aan 
de Tsjechische als aan de Duitse kant van de grens voornamelijk wordt omringd door 
bosvegetatie. Het project bestaat uit 5 VESTAS V90-windturbines (2 MW elk). Het werd in 
2010 goedgekeurd en in 2012 uitgevoerd. 

De meeste nabije Duitse Natura 2000-gebieden zijn GCB DE5639302 Raunerbach- und 
Haarbachtal. Geen van beide vormen het leefgebied van soorten die kwetsbaar zouden zijn 
voor windturbines. Een ander gebied, SBZ DE5640451 Elstergebirge, is gelegen op ongeveer 
3 km ten noordoosten van de turbines. De Commissie heeft geen aanwijzingen dat de vijf 
windturbines negatieve gevolgen zouden hebben voor deze gebieden. 

Wat geluidshinder betreft, zijn er geen op EU-niveau vastgestelde normen. Het niveau van het 
omgevingslawaai rond de meest nabij gelegen woonhuizen in de wijk Kleedorf (Duitsland), 
                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van 

bepaalde openbare en particuliere projecten, tot codificatie van Richtlijn85/337/EEG; PB L 026 van 
28.1.2012.

2 Link screening: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407.
3 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het behoud van de vogelstand, tot 

codificatie van Richtlijn 79/409/EEG; PB L 020 van 26.1.2010, blz.7.
4 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna; PB L 206 van 22.7.1992, blz.7.
5 Europese Commissie (2010): Guidance document on wind energy developments and Natura 2000. Link: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf.
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op ongeveer 412 m van de turbines, is gecontroleerd op basis van de Duitse wetgeving.

De milieueffectbeoordeling vereist geen beoordeling van de effecten op het toerisme 
aangezien dit geen milieueffect is. 

Conclusies

Op basis van de door indiener verschafte informatie en door de nationale autoriteiten 
openbaar gemaakte documenten heeft de Commissie geen inbreuk op de EU-wetgeving 
kunnen vaststellen.


