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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1008/2010 af Peter Kranz, tysk statsborger, om en populær protest 
mod en planlagt vindmøllepark i Wolfhagen/Hessen 

1. Sammendrag

En populær kampagne, som har til formål at standse opførelsen af vindmølleparken, blev 
indledt i 2008. Den planlagte vindmøllepark ligger tæt på et naturreservat (Habichtswald), 
hvor der lever mange beskyttede arter. De lokale myndigheder nægter angiveligt at drøfte 
alternative placeringsmuligheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Andragendet

Delstaten Hessen planlægger at øge sin produktion af vedvarende energi med 20 % frem mod 
2020. Med henblik herpå udpeges der i øjeblikket passende områder for vindenergianlæg, og 
deres eventuelle økonomiske og økologiske indvirkning evalueres. Et egnet område til 
opsætning af fire vindmøller i nærheden af byen Wolfhagen (Kasselområdet, 
Hessen/Tyskland) blev udpeget i skoven "Rödeser Berg", idet der oprindeligt var planlagt fem 
vindmøller. Projektet udføres af "Stadtwerke Wolfhagen".

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har ikke beføjelser til at tillade eller stoppe projekter. Det er Kommissionens 
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opgave at sikre, at medlemsstaterne anvender EU-lovgivningen korrekt, når de giver tilladelse 
til projekter. På EU-plan reguleres naturbeskyttelse ved direktiv 2009/174/EF1

(fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet). Målet med disse direktiver er at 
sikre den gunstige bevaringsstatus for de habitater og arter, der er omfattet af direktiverne. For 
at nå dette mål 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 omfattet af 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).

a) Habitatdirektivet og den pågældende skovs økologiske dimension

Skoven "Rödeser Berg" er ikke et område, der er beskyttet af direktiv 92/43/EØF. Ifølge 
skovmyndigheden i Hessen er skoven allerede blevet delvist ødelagt af stormen Kyrill i 2007 
efterfulgt af et barkbilleangreb. Skoven dækker et areal på 1.000 ha. Det område, der er 
udpeget til vindenergianlægget, er på 1,5 ha. I Hessens skovlovgivning bestemmes det, at der 
for hvert skovområde, der fældes – uanset om det allerede var delvist ødelagt inden eller ej –
skal tilplantes et tilsvarende område med skov på et passende sted. Følgelig går ikke en eneste 
kvadratmeter skov tabt. 

b) Fugledirektivet

Alle vilde fuglearter, der er naturligt forekommende på europæisk område i EU's 
medlemsstater, er beskyttet under fugledirektivet suppleret med habitatdirektivet. Begge 
direktiver indeholder en mekanisme, der skal sikre, at ethvert projekt, såsom planlagte 
vindmøller, evalueres med hensyn til dets indvirkninger på fuglearter. Desuden er 
Kommissionen overbevist om, at vindmøller og beskyttelse af vilde fugle kan gå hånd i hånd. 
Udviklingen i vindenergi skal være forenelig med EU's krav til naturbevarelse og anden 
international naturlovgivning, der er gældende i Europa, idet der samtidig tages hensyn til 
målene og kravene i EU's politik og lovgivning om vedvarende energi.

Vilde fugle kan være meget følsomme over for udvikling af vindenergi. Dette sker også for 
andre relevante grupper og habitattyper, der anses for at være udsat for en betydelig risiko fra 
uhensigtsmæssige udviklinger af vindenergi. Kommissionen fremmer derfor god praksis i 
forbindelse med placering, planlægning, udformning, konstruktion og drift af sådanne 
faciliteter for at minimere deres indvirkning på biodiversiteten3.

Den omstændighed, at et vindenergiprojekt kan have indvirkning på nogle lokalt

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.05.92 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – EUT L 206 af 
22.7.1992, s. 7.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle – EUT L 20 af 26.1.2010, 
s. 7.
3 Europa-Kommissionen (2010): Guidance document on wind energy developments and Natura 2000. 
Tilknytning: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.
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forekommende fuglearter, er ikke en grund til at anse dette projekt for at påvirke disse arters 
bevaringsstatus i regionen i negativ retning. Ifølge den kompetente nationale myndighed er 
dette projekt omfattet af en miljøkonsekvensvurdering, der også omfatter indvirkningen på 
den lokale fuglebestand. Det konkluderes, at det område, hvor vindmølleparken er beliggende, 
har mindre indflydelse på træk- og standfugle.

En arbejdsgruppe bestående af naturbevaringsfolk, vindenergiprojektledere og 
myndighederne er dog i øjeblikket ved at vurdere, hvordan statens vindenergiplaner bedst 
bringes på linje med fuglebeskyttelse. Med hensyn til området i "Rödeser Berg" skal en 
planlagt måle- og forsøgsplatform evaluere vindmøllernes potentielle negative indvirkninger 
generelt og derefter mere specifikt på flagermus, der bruger ultralydsbølger.

Konklusion

På grundlag af de tilgængelige oplysninger, herunder den korrespondance, som andrageren 
har sendt til Udvalget for Andragender den 21. marts 2011, har Kommissionen ikke nogen 
beviser for en overtrædelse af EU's miljølovgivning.”

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 16. december 2011.

”Andrageren fremsendte yderligere oplysninger den 3. juni, den 5. august og den 29. 
september 2011. Den første meddelelse vedrørende andragendet dækkede allerede disse 
yderligere oplysninger. 

Efter den mundtlige meddelelse, som Kommissionen forelagde i Udvalget for Andragender af 
4. oktober 2011, kan Kommissionen bekræfte andragerens udsagn om, at den regionale 
planlægning for vindenergi i det nordlige Hessen blev omgjort af den administrative domstol i 
Kassel. Som følge heraf skal en ny miljøvurdering af denne plan gennemføres af den 
regionale myndighed. 

Konklusion

Kommissionen har ikke på grundlag af de tilgængelige oplysninger bevis for nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning.”


