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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1315/2010 af Kirsten Nielsen, dansk statsborger, om opførelse af en 
vindmøllepark på den danske ø Lolland og den dermed forbundne misligholdelse 
af EU's miljølovgivning

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den planlagte opførelse af en vindmøllepark ved Kappel i 
Lolland Kommune. Andrageren påpeger, at det pågældende projekt er i modstrid med 
bestemmelserne i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, og navnlig dettes artikel 6 om særlige bevaringsområder og artikel 12 om strenge 
beskyttelsesordninger. Andrageren henviser i den forbindelse til, at den berørte lokalitet er 
levested for en række padder og tudser, som er opført i direktivets bilag IV, samt at 
havområdet ud for Kappel er opført på Natura 2000-listen (H 260) som habitatområde for 
marsvin (Phocoena phocoena). Andrageren anmoder derfor om, at denne sag bliver taget op af 
EU's institutioner.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"På EU-plan reguleres naturbeskyttelse ved direktiv 2009/174/EF1 (fugledirektivet) og 
direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet). Målet med disse direktiver er at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for de habitater og arter, som er omfattet af direktiverne. For at nå dette mål 

                                               
1 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.
2 EFT L 206, 22.7.1992, s. 7.
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har medlemsstaterne udpeget områder som særligt beskyttede områder for fugle i henhold til 
direktiv 2009/147/EF og som særligt beskyttede områder for habitater og arter i henhold til 
direktiv 92/43/EØF. Disse områder udgør Natura 2000-nettet.

Ethvert projekt, som kan have stor indvirkning på et Natura 2000-område, skal underkastes en 
passende vurdering, inden der gives tilladelse til det. Projektet kan kun blive godkendt, hvis 
det fremgår af vurderingen, at projektet ikke vil påvirke områdets bevaringsstatus. Projekter 
kan tillades, selv om de har stor indvirkning på et Natura 2000-område, af bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, hvis der ikke findes nogen alternativ 
løsning, og hvis der træffes foranstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 
2000 beskyttes (artikel 6 i direktiv 92/43/EØF).

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning for de dyrearter, der optræder på 
listen i bilag IV, punkt a). Ifølge artikel 16 kan visse bestemmelser i artikel 12, 13, 14 og 15, 
litra a) og b), fraviges.

Yderligere oplysninger om EU's naturbeskyttelseslovgivning og navnlig om udvikling af 
vindenergi og naturbeskyttelse er tilgængelige på:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

Kommissionen har modtaget en klage vedrørende samme spørgsmål fra samme person.

Efter at have taget stilling til klagen og udført en foreløbig undersøgelse blev Kommissionen 
opmærksom på, at det samme projekt var appelleret til det danske Naturklagenævn. Med henblik 
på at kontrollere situationen har Kommissionen kontaktet de danske nationale myndigheder og
bedt dem om oplysninger vedrørende status for igangværende nationale prøvningssager.

Kommissionen er generelt af den opfattelse, at den ikke bør erstatte en national dommer, som 
skal sikre den korrekte anvendelse af EU-lovgivningen. Kommissionen bemærker, at 
princippet bag denne holdning er godkendt af Europa-Parlamentet, idet følgende erklæring 
fremgår af punkt K i Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010:

"K. der henviser til, at borgerne især bør gøres opmærksom på, at sagsbehandlingen ved de 
nationale domstole er et led i anvendelsen af EU-lovgivningen i national ret – hvilket Den 
Europæiske Ombudsmand anerkendte i sin beslutning af december 2009 som afslutning på 
klage 822/2009/BU mod Kommissionen – og at Udvalget for Andragender ikke kan behandle 
sager, der sorterer under nationale domstole, eller drage udfaldet heraf i tvivl".

Domstolen har ved flere lejligheder (f.eks. præmis 48 i dom i sag C-555/07 af 19. januar 
2010) erklæret, at de nationale domstole har lige så gode forudsætninger for at fortolke og 
anvende den nationale lovgivning på baggrund af EU-lovgivningen:

"Heraf følger, at den nationale domstol ved anvendelsen af nationale retsforskrifter er 
forpligtet til, i videst muligt omfang, at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål 
med henblik på at opnå det med direktivet tilsigtede resultat og således handle i 
overensstemmelse med artikel 288, stk. 3, TEUF (jf. i denne retning von Colson og Kamann-
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dommen, præmis 26, Marleasing-dommen, præmis 8, Faccini Dori-dommen, præmis 26, samt 
dommen i sagen Pfeiffer m.fl., præmis 113). Kravet om ensartet fortolkning af national ret er 
uadskilleligt forbundet med traktatens system, idet traktaten giver den nationale ret mulighed 
for inden for rammerne af sin kompetence at sikre sig EU-rettens fulde virkning, når den 
afgør den tvist, der er indbragt for den (jf. i denne retning dommen i sagen Pfeiffer m.fl., 
præmis 114)".

Efter at have kontrolleret status for og omfanget af den igangværende nationale prøvningssag 
vedrørende dette projekt hos de danske myndigheder vil Kommissionen træffe de nødvendige 
foranstaltninger, som kan omfatte en fuld undersøgelse af sagen".


