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1. Sammendrag

Ifølge andrageren udgør vindmølleparker en belastning for mennesker og natur. Principielt er 
han dog ikke modstander af vindenergi, under forudsætning af at vindmøllerne opføres på 
egnede steder. Han mener imidlertid ikke, bygningen af en vindmøllepark i Burghaun 
kommune er acceptabel, eftersom vindmølleparken ifølge planen skal placeres i et hidtil 
økologisk næsten uberørt naturområde. Området er yngle- og fødeområde for den røde glente 
(Milvus milvus), en beskyttet rovfugl. Ifølge andrageren forsøger de lokale myndigheder at 
presse planen om vindmølleparken igennem uden hensyntagen til de klager, han har fremført, 
og en rapport om situationen i Burghaun.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen har ikke beføjelser til at tillade eller stoppe projekter. Det er Kommissionens 
opgave at sikre, at medlemsstaterne anvender EU-lovgivningen korrekt, når de giver tilladelse 
til projekter. Naturbeskyttelse reguleres på EU-niveau gennem direktiv 2009/174/EF1

(fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet).

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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Alle vilde fuglearter, som forekommer naturligt i EU's medlemsstater, er beskyttet i henhold 
til fugledirektivet1. Fugledirektivet og habitatdirektivet indeholder en mekanisme til at sikre, 
at alle projekter vurderes med hensyn til deres indvirkninger på fuglearter. Desuden er 
Kommissionen overbevist om, at vindmøller og beskyttelse af vilde fugle kan gå hånd i hånd.

Vilde fugle kan være meget følsomme over for vindenergiprojekter. Kommissionen fremmer 
derfor god praksis i forbindelse med placering, planlægning, udformning, konstruktion og 
drift af sådanne faciliteter for at minimere deres indvirkning på biodiversiteten2. Den 
omstændighed, at et vindenergiprojekt kan have indvirkning på nogle lokalt forekommende 
fuglearter, er imidlertid ikke en grund til at anse dette projekt for at påvirke disse arters 
bevaringsstatus i regionen i negativ retning.

Det pågældende område hedder "Hühnerberg", det er omkranset er motorvej A7 og 
forbundsvejene L3169 og B27 og er i øjeblikket et landbrugsområde. Der ligger ingen Natura 
2000-områder i nærheden. I regionalplanen identificeres området som et prioriteret område til 
vindenergiprojekter. Men i øjeblikket er der ingen vindmølleparkprojekter som sådan eller 
yderligere specifikationer vedrørende antallet eller størrelsen af disse potentielle 
vindmølleparker. Rent faktisk har man indtil videre kun identificeret egnede områder i 
regionalplanen. Strategisk planlægning bidrager ikke bare til at identificere de bedst egnede 
placeringer til vindenergianlæg, men bidrager også til at undgå at påvirke det naturlige miljø. 
Dette er godkendelsesproceduren, inden et konkret projekt for en vindmøllepark kan indgives 
og planlægges på et senere tidspunkt. Den lokale miljøpåvirkning, som f.eks. eventuelle 
betydelige negative virkninger for den røde glente, vil blive identificeret og kan føre til en 
omdimensionering af vindmølleparken og/eller afhjælpningsforanstaltninger. 

Konklusioner

Ud fra andragerens oplysninger og de offentligt tilgængelige dokumenter fra de nationale 
myndigheder finder Kommissionen, at der ikke kan konstateres nogen overtrædelse af EU's 
naturlovgivning."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle, kodificering af direktiv 79/409/EØF, EUT 

L 020 af 26.1.2010, s. 7.
2 Europa-Kommissionen (2010): Guidance document on wind energy developments and Natura 2000. Link:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.


