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Betreft: Verzoekschrift 1315/2010, ingediend door Kirsten Nielsen (Deense nationaliteit), 
over de bouw van een windmolenpark op het Deense eiland Lolland en de 
daarmee verbonden overtreding van de communautaire milieuwetgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de geplande bouw van een windmolenpark bij Kappel in de 
gemeente Lolland. Indienster wijst erop dat het bewuste project in strijd is met de bepalingen 
in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna, en speciaal artikel 6 van deze richtlijn over speciale 
beschermingszones en artikel 12 over een systeem van strikte bescherming. Indienster wijst er 
in dat verband op dat het betrokken gebied de habitat is van een aantal padden- en 
amfibiesoorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de richtlijn, en dat het zeegebied bij 
Kappel is opgenomen in de Natura-lijst (H 260), als habitat van bruinvissen (Phocoena 
phocoena). Indienster verzoekt daarom dat in deze kwestie wordt ingegrepen door de 
instellingen van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Op EU-niveau is natuurbescherming geregeld in Richtlijn 2009/174/EG1 (Vogelrichtlijn) en 
Richtlijn 92/43/EEG2 (Habitatrichtlijn). Deze richtlijnen hebben tot doel de habitats en 
                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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soorten die onder de richtlijnen vallen in goede staat te behouden. Hiertoe moeten lidstaten 
locaties aanwijzen als speciale beschermingszones voor vogels krachtens Richtlijn 
2009/147/EG en speciale beschermingszones aanwijzen voor habitats en soorten die onder 
Richtlijn 92/43/EEG vallen. Deze gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

Projecten die een significant effect kunnen hebben op een Natura 2000-gebied moeten op 
passende wijze worden beoordeeld voordat hiervoor een vergunning wordt afgegeven. Voor 
het project kan enkel een vergunning worden afgegeven indien uit de beoordeling blijkt dat 
het project de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet zal aantasten. Zelfs als 
projecten significante effecten hebben op een Natura 2000-gebied, kan hiervoor een 
vergunning worden afgegeven, als zij noodzakelijk zijn om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn en alle nodige 
compenserende maatregelen zijn voorzien om te waarborgen dat de algehele samenhang van 
het Natura 2000-netwerk bewaard blijft (artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG).

Artikel 12 van de Habitatrichtlijn bepaalt dat de lidstaten de vereiste maatregelen moeten 
treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV (a) 
vermelde diersoorten. Artikel 16 voorziet in bepaalde afwijkingen met betrekking tot de 
bepalingen van artikel 12, 13, 14 en 15 (a) en (b).

Meer info over natuurbeschermingswetgeving van de EU en met name over ontwikkelingen 
op het gebied van windenergie en natuurbescherming zijn te vinden via de volgende links:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

De Commissie heeft van indienster een klacht ontvangen inzake dezelfde kwestie.

Na de klacht beoordeeld te hebben en een vooronderzoek ingesteld te hebben, kwam de 
Commissie tot de ontdekking dat tegen hetzelfde project beroep is aangetekend bij de Deense 
raad van beroep voor de natuur (Naturklagenævnet). Om de situatie uit te zoeken, heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Deense nationale overheid en om informatie gevraagd 
inzake de status van lopende nationale herzieningsprocedures.

In zijn algemeenheid is de Commissie de mening toegedaan dat zij niet in de plaats dient te 
treden van een nationale rechter die de correcte toepassing van EU-wetgeving moet 
garanderen. De Commissie merkt op dat het principe van deze positie is geaccepteerd door het 
Europees Parlement, aangezien het volgende kenbaar is gemaakt in punt K van de resolutie 
van het Europees Parlement van 6 juli 2010:

"overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het besluit van 
december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met klacht 822/2009/BU tegen de 
Commissie, de burgers er in het bijzonder bewust van moeten worden gemaakt dat de 
nationale gerechtelijke procedures een onderdeel zijn van het proces van tenuitvoerlegging 
van de Europese wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie verzoekschriften geen 
kwesties kan behandelen die onder nationale gerechtelijke procedures vallen en het resultaat 
van dergelijke procedures niet kan herzien".

Het Hof heeft bij een aantal gelegenheden (bijv. punt 48 van de uitspraak in zaak C-555/07 
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van 19 januari 2010) bevestigd dat nationale rechters in een gelijke positie verkeren om 
nationale wetgeving te interpreteren en toe te passen in het licht van de wetgeving van de EU:

"Derhalve moet de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zoveel 
mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het 
met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU 
te voldoen (zie in die zin de reeds aangehaalde arresten von Colson en Kamann, punt 26; 
Marleasing, punt 8; Faccini Dori, punt 26, alsook Pfeiffer e.a., punt 113). Het vereiste van 
een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is inherent aan het systeem van het 
Verdrag, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn 
bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie bij de beslechting van het bij hem 
aanhangige geschil te verzekeren (zie arrest Pfeiffer e.a., reeds aangehaald, punt 114)".

Na bij de Deense autoriteiten de status en reikwijdte van de lopende nationale 
beroepsprocedure voor dit project te hebben geverifieerd, zal de Commissie passende 
maatregelen nemen die tot een volledig onderzoek van deze zaak zouden kunnen leiden.


