
CM\931859DA.doc PE441.094v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

27.3.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1160/2009 af Werner Sandig, tysk statsborger, om opførelsen af 
to vindmølleparker i den tjekkiske grænseregion Ústí nad Labem og de 
dermed forbundne skadelige miljøindvirkninger på de nærliggende tyske 
naturområder

1. Sammendrag

Andrageren, der er borgmester i kommunen Rechenberg-Bienenmühle, protesterer mod den 
planlagte opførelse af to vindmølleparker i den tjekkiske grænseregion Ústí nad Labem. Der 
er tale om 45 150 m høje vindmøller i umiddelbar (35 til 70 m) nærhed af tysk territorium 
med den nærliggende naturpark "Erzgebirge/Vogtland", habitatområdet "Oberes Freiberger 
Muldental" og "Waldgebiete bei Holzhau", der er et særligt beskyttet område i henhold til 
Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle. Projektet vil tillige have negativ 
visuel og støjmæssig indflydelse på landskabet og som følge heraf på turismen, der er en 
vigtig indtægtskilde for lokalbefolkningen. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet 
om at gribe ind over for de ansvarlige tjekkiske myndigheder med henblik på at sikre, at 
projektet bliver standset, og at EU's på området gældende retsakter bliver overholdt. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010

"Andrageren klager over den tilsigtede opførelse af to vindmølleparker med 45 vindmøller på 
grænsen mellem Tjekkiet og Tyskland og navnlig en af disse – "Pastviny u Moldavy" på 
territoriet Krušné hory i Den Tjekkiske Republik, som grænser op til det særligt beskyttede 
område "Waldgebiete bei Holzhau" i Tyskland. Andrageren fortæller om de beskyttede fugle, 
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flagermus og andre vigtige arter i "Naturpark Erzgebierge" på den tyske side af grænsen. Han 
understreger også de mulige negative indvirkninger på dette attraktive område og den tilknyttede 
turistindustri. Til vindmølleparkprojektet Pastviny u Moldavy er det planlagt at opføre 20 
vindmøller på hver 3 MW (i alt 60 MW). Byggeriet omfatter: Genanlæggelse af 2.000 m 
eksisterende lokal vej, anlæggelse af yderligere 6.900 m lokal vej med en bredde på 4,5 m og 
nedlæggelse af 10.000 m kabler. Et projekt af denne kategori – anført i bilag II til VVM-
direktivet, 85/337/EØF1 – er underlagt en procedure om fastlæggelse af projektets rækkevidde 
med en deraf følgende beslutning om, hvorvidt den skal underlægges en systematisk 
miljøvurdering.
  
Andrageren udtrykker bekymring om projektets mulige negative synlige virkninger, som kan 
medføre alvorlige tab for turistbranchen, som området er afhængigt af. Andrageren anmoder 
Parlamentet om at sikre, at vurderingsprocessen udføres i overensstemmelse med regelsættet 
vedrørende miljø.

Andrageren forklarer, at projektet er beliggende i et område, som normalt blev beboet af tyske 
borgere i fire landsbyer, som blev landsforvist i 1945. Området blev efterfølgende omdannet til 
landbrugsjord. Med opførelsen af vindmølleparkerne vil det beskyttede område miste sin værdi. 
Andrageren kan ikke se, hvorfor vindmølleparkerne skal placeres i netop dette område, når der er 
tilstrækkeligt med andre hensigtsmæssige steder i Den Tjekkiske Republik. Protestbevægelsen 
"Gegenwind" blev dannet for at repræsentere de 1.840 påvirkede indbyggeres interesser (30. juli 
2009), og der er allerede indsamlet 3.500 underskrifter, ligesom der er sendt en klage til det 
tjekkiske miljøministerium i Prag. Der er ligeledes indledt en mediekampagne for at udbrede 
deres holdning. De har til hensigt at opnå en endelig afvisning af vindmølleparken.   

Med hensyn til "Wind Park Pastviny u Moldavy" er det blevet konstateret, at VVM-processen 
blev iværksat med annonceringen af projektet ved forvaltningen i regionen Ústí nad Labem 
udstedt den 22. december 2009. På grundlag af en forespørgsel fra den tyske side omfatter 
processen en vurdering af den grænseoverskridende indvirkning. Derfor blev sagen overført fra 
den regionale forvaltning direkte til Den Tjekkiske Republiks miljøministerium i januar 2009. 
Det er ligeledes blevet anerkendt, at projektet kan have en negativ indvirkning på Natura 
2000-lokaliteter, og der er indgivet en anmodning om en fyldestgørende vurdering. I en 
VVM-procedure bør der imidlertid tages højde for de overordnede fordele ved vedvarende 
energi, som fortrænger fossil energi, en vigtig årsag til luftforurening og klimaændringer.

Vurderingens fremskridt kan ses på følgende websted:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Som generelt princip i EU-lovgivningen er medlemsstaterne ansvarlige for gennemførelsen af 
fællesskabslovgivningen og i dette tilfælde for gennemførelsen af direktiv 85/337/EØF 
(VVM-direktivet), Espoo-konventionen og direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet) og artikel 
6, stk. 3, i særdeleshed om "vurdering". Kommissionen har kun mulighed for at foretage en 
undersøgelse og indlede en overtrædelsesprocedure i de sager, hvor EU-lovgivningen er 
blevet overtrådt. 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.
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I VVM-proceduren er der taget højde for de tyske myndigheders anmodning om at overveje 
projektets mulige grænseoverskridende indvirkning. Ligeledes er den mulige betydelige 
indvirkning på Natura 2000-lokaliteter overvejet. Det forstås, at den relevante retssag 
verserer, og der foreligger endnu ingen resultater. Andrageren opfordres til at kontakte den 
tjekkiske myndighed med ansvar for vurderingen for at få yderligere oplysninger om sagen: 
Jaroslava Honová, direktør for VVM-afdelingen i Den Tjekkiske Republiks miljøministerium, 
100 10 Prag 10, Den Tjekkiske Republik."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 27. marts 2013

"Kommissionen har fulgt udviklingen i projektet meget tæt, siden andragendet blev modtaget i 
2009. Projektet befinder sig stadig i VVM-fasen. Ifølge tjekkisk lovgivning omfatter denne 
vurdering den "passende vurdering" som krævet af habitatdirektivet. Det organ, der er 
ansvarligt for VVM, er det tjekkiske miljøministerium. Alle de skridt, der er taget, samt 
relevante dokumenter er tilgængelige online på det tjekkiske VVM-informationssystem1. 

De tyske myndigheder blev underrettet om projektet i juli 2010. Projektet er retligt 
klassificeret som et projekt anført i bilag II til VVM-direktiv 85/337/EØF. Derfor var det 
genstand for en screening-procedure, der blev fuldført i 2010, som fastlægger 
anvendelsesområdet for VVM, herunder den passende vurdering af dets indvirkninger for 
Natura 2000. VVM-dokumentationen bestående af en VVM-undersøgelse og en passende 
vurderingsundersøgelse blev offentliggjort og gjort tilgængelig for kommentarer fra 
offentligheden i 2012. VVM-ekspertundersøgelsen blev offentliggjort den 19. december 2012, 
og offentligheden blev opfordret endnu engang til at indsende kommentarer senest den 
4. februar 2013. Tyske oversættelser blev fremsendt af det tjekkiske miljøministerium til 
følgende tyske myndigheder i december 2012:

– Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden
– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin
– Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Freiberg
– Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna.

Den passende vurdering behandlede 14 Natura 2000-områder i Den Tjekkiske Republik og 
Tyskland. Vurderingen konkluderede, at i betragtning af en række præventive og dæmpende 
foranstaltninger ville integriteten af disse Natura 2000-områder ikke blive påvirket af 
projektet.

En offentlig høring om projektet blev afholdt den 6. februar 2013 i kulturcentret i Dubi, Den 
Tjekkiske Republik. I mødet deltog ca. 70 personer, hvoraf ca. 15 fra Tyskland. De tyske 
deltagere fremførte deres indvendinger mod projektet, hovedsagelig for så vidt angik 
støjforureningen forårsaget af projektet og dets negative indvirkninger på den lokale turisme. 

Som næste skridt skal det tjekkiske miljøministerium udsende sin holdning til VVM i marts 
2013, som skulle afspejle dokumenterne og de fremsatte kommentarer. På grundlag af de 
fastlagte vurderinger skulle godkendelsesproceduren vedrørende projektet med henblik på den 
eventuelle gennemførelse videreføres. 

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306
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Som svar på de supplerende spørgsmål indgivet af MEP Jahr på mødet i Udvalget for 
Andragender af 20. februar og 20. marts 2013 har Kommissionen følgende bemærkninger: 

– Den gældende lovgivning giver ikke Kommissionen beføjelser til at spille rollen som 
mægler. 
– Kommissionen undersøger ikke igangværende VVM-sager, medmindre den efterforsker en 
eventuel overtrædelse af EU-lovgivningen eller i forbindelse med afgivelse af en udtalelse i 
henhold til artikel 6, stk. 4, i habitatdirektivet. Kommissionen har ikke modtaget nogen klage 
over dette projekt. 
– Der kan ikke foreligge en overtrædelse af hverken habitat- eller VVM-direktivet, hvis et 
projekt ikke er blevet godkendt. 
– Efter godkendelse af projektet kan aktionsgruppen eller de nationale myndigheder, dersom 
de konstaterer en bestemt overtrædelse af EU-retten, indgive en klage til Kommissionen. 

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke konstatere nogen 
overtrædelse af EU-lovgivningen."


