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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0929/2010, ingediend door René la Cour Sell (Deense 
nationaliteit), namens "Danmarks Naturfredningsforening" en gesteund 
door 1 medeondertekenaar, over de bouw van een testcentrum voor grote 
windmolens bij Østerild in de gemeente Thisted en de daaraan gerelateerde 
inbreuk op de op dit terrein geldende rechtsinstrumenten van de EU

1. Samenvatting van het verzoek

Indiener, die directeur is van "Danmarks Naturfredningsforening" (de Deense Vereniging 
voor Natuurbehoud) maakt bezwaar tegen het aannemen van een bouwwet voor een nationaal
testcentrum voor grote windmolens bij Østerild in de gemeente Thisted, die op 1 oktober 2010 
in werking zal treden. Het kappen van bos en de verdere uitvoering van het project zal naar 
verwachting onmiddellijk daarna ter hand worden genomen. Indiener wijst erop dat er 
belangrijke Natura 2000-gebieden in de directe nabijheid liggen en dat het grootste daarvan, 
het 6 000 ha grote natuurreservaat "Vejlerne", beschermd is volgens de Ramsar-conventie. 
Indiener benadrukt dat het betreffende project neerkomt op ernstige overtredingen van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand 
en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. Indiener wijst er tevens op dat het Deense ministerie van 
Milieu de suggesties van de Vereniging voor Natuurbehoud voor alternatieve locaties voor het 
testcentrum niet heeft opgevolgd. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom zo snel 
mogelijk in te grijpen teneinde te garanderen dat de Deense autoriteiten de op dit terrein 
geldende rechtsinstrumenten van de EU naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

Het verzoekschrift is ook in de vorm van een klacht aan de Commissie ingediend door de 
Deense Vereniging voor Natuurbehoud. De bepalingen van artikel 6, leden 2 en 3, van de 
Habitatrichtlijn1 verplichten elke lidstaat ertoe een passende beoordeling uit te voeren van een 
plan of project dat waarschijnlijk een wezenlijke impact zal hebben op een Natura 2000-
gebied. De resultaten van deze beoordeling, gekoppeld aan de karakteristieken van een 
specifiek gebied, vormen de gronden om de vergunning voor een activiteit te verlenen of te 
weigeren.

De Commissie heeft de klacht vanuit technisch oogpunt beoordeeld en een aantal aspecten 
onderkend waarover de Commissie de Deense autoriteiten om nadere inlichtingen heeft 
verzocht, zoals, onder meer, de toepassing van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn en de 
gronden voor de getrokken conclusie inzake de vraag of het project de schadelijke gevolgen 
zal hebben voor aangrenzende Natura 2000-gebieden, alsook de beslissing of er een proces 
zou moeten worden ingesteld op grond van artikel 6, lid 4.

De Commissie heeft verzocht om de volgende gegevens met betrekking tot artikel 6, lid 3 van 
de Habitatrichtlijn:
 De beoordeling van potentiële impact op habitats en soorten in de aangrenzende Natura 

2000-gebieden en de afweging van alle beschikbare informatie;
 De beoordeling van alle aspecten betreffende de potentiële impact op vogelsoorten;
 De beoordeling van de impact op aangrenzende Natura 2000-gebieden van de gewijzigde 

waterhuishouding op de projectlocatie;
 Het nemen van maatregelen ter preventie van nadelige effecten op ‘Bijlage IV-soorten’ 

en de berkenmuis (Sicista betulina);
 De opstelling van een masterplan voor het gebied rondom de projectlocatie;
 Het opzetten van programma voor monitoring achteraf, om vast te stellen of er 

onverwachte of onbekende gevolgen zijn die wellicht aanpassing in de vorm van 
mitigerende maatregelen of compensatie zouden rechtvaardigen;

alsook tot artikelen 12 en 16 van de Habitatrichtlijn:
 Hoe artikel 12, lid d, en artikel 16 van de Habitatrichtlijn zijn nageleefd ten aanzien van 

de berkenmuis (Sicista betulina).

Met betrekking tot de MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG inzake de beoordeling van de 
effecten op het milieu van bepaalde openbare en particuliere projecten2, doet de informatie 
waarover de Commissie beschikt vermoeden dat de bevoegde autoriteiten reeds een 
milieueffectenbeoordeling hebben uitgevoerd en dat de bevolking is geraadpleegd voordat de 
bouwwet werd aangenomen waarmee goedkeuring werd verleend aan de werkzaamheden aan 
het nationale testcentrum voor grote windmolens bij Østerild. De informatie die indiener heeft 
verstrekt, is voor de Commissie echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat er inbreuk 
is gemaakt op de vereisten in de MEB-richtlijn. De Commissie zal de nationale autoriteiten 
om nadere inlichtingen verzoeken over de gevolgde procedure en resultaten van de 
milieueffectenbeoordeling volgens de standaardvereisten van de MEB-richtlijn.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
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Zodra de Commissie deze informatie van de Deense autoriteiten heeft ontvangen, zal zij 
beslissen of zij de behandeling van deze zaak al of niet zal voortzetten.


