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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1077/2011 af Sigrid Kremser, tysk statsborger, for 
"Bürgerinitiative Starkenberg", om den påtænkte opførelse af en 
vindmøllepark i et yngle- og fødeområde for den sorte og røde glente

1. Sammendrag

Andrageren klager over opførelsen af en vindmøllepark i kommunen Starkenberg i 
Thüringen, Tyskland. Der er planer om, at vindmølleparken skal opføres i yngle- og 
fødeområdet for den sorte (Milvus migrans) og røde glente (Milvus milvus). Området er 
desuden levested for andre dyrearter, herunder beskyttede flagermus. Andrageren anfører 
desuden, at de planlagte vindmøller ligger for tæt på huse, hvilket medfører sundhedsrisici for 
de omkringboende borgere. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Andrageren klager over projektet med opførelse af to vindmøller på kommunen Starkenbergs 
område (Thüringen, Tyskland). Ifølge andrageren er området et yngle- og fødeområde for den 
røde glente (Milvus milvus), den sorte glente (Milvus migrans), lærkefalken (Falco subbuteo), 
biæderen (Merops apiaster), lille præstekrave (Charadrius dubius), den rødryggede tornskade 
(Lanius collurio) og flagermus. Andrageren anfører, at den planlagte vindmøllepark er i 
modstrid med den europæiske naturlovgivning.

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 
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til projekter. På EU-plan reguleres naturbeskyttelse ved direktiv 2009/174/EF1

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

Alle vilde fuglearter, som forekommer naturligt på EU-medlemsstaternes territorium, er 
beskyttede i henhold til fugledirektivet. Fugledirektivet og habitatdirektivet indeholder en 
mekanisme til at sikre, at alle projekter vurderes med hensyn til deres indvirkninger på 
fuglearter. Desuden er Kommissionen fast overbevist om, at vindmølleparker og beskyttelse 
af vilde fugle kan forenes.
Vilde fugle, men også andre systematiske enheder og habitattyper kan være særdeles 
følsomme over for vindmølleanlæg. Kommissionen fremmer derfor god praksis i forbindelse 
med placering, planlægning, udformning, konstruktion og drift af sådanne faciliteter for at 
minimere deres indvirkning på biodiversiteten. Kommissionen har derfor udsendt et 
vejledende dokument vedrørende vindenergiprojekter3.

Det berørte område er placeret på Starkenberg byggematerialefabriks område. En investor er 
ved at planlægge at bygge to vindmøller. Der ligger ingen Natura 2000-områder i nærheden. I 
henhold til artikel 4, stk. 2, og bilag II i direktivet om miljøindvirkningsvurdering4, henhører 
det under medlemsstaternes beføjelser, hvorvidt vindenergiprojekter bør underkastes en 
miljøindvirkningsvurdering. Følgelig var dette projekt ifølge de kompetente tyske 
myndigheder for lille til en sådan vurdering5.

Kommissionen forstår, at planen for prioriterede områder for vindenergi for Østthüringen blev 
udarbejdet efter høring af miljøorganisationerne. Denne plan udpegede 14 
vindenergiprioritetetsområder, som er egnede til vindmølleparker og udgør 0,18 % af 
Østthüringens område. Den strategiske miljøvurdering for regionalplanen for Østthüringen 
blev færdiggjort den 30. juni 2006.
I regionalplanen identificeres området som et prioriteret område til vindenergiprojekter. 
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 vedrørende et konkret vindmølleparkprojekt. Følgelig 
planlægges det enkelte projekt i en mindre målestok end den strategiske planlægning. Lokale 
miljøindvirkninger som f.eks. eventuelle negative indvirkninger for visse fuglearter ville blive 
fundet og kunne have konsekvenser for en omdimensionering af vindmølleparken eller for 
anmodning om afbødende foranstaltninger.
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle om 

kodifikation af direktiv 79/409/EØF; EUT L 20 af 26.1.2010, s.7.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter; EUT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 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

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet om kodifikation af direktiv 85/337/EØF; EUT L 
026 af 28.1.2012.

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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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.


