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Betreft: Verzoekschrift 1160/2009, ingediend door Werner Sandig (Duitse 
nationaliteit), over de aanleg van twee windmolenparken in de Tsjechische 
grensregio Ústí nad Labem en de schadelijke gevolgen daarvan voor de 
nabijgelegen Duitse natuurgebieden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die burgemeester is van de gemeente Rechenberg-Bienenmühle, protesteert tegen de 
geplande aanleg van twee windmolenparken in de Tsjechische grensregio Ústí nad Labem. Er 
is sprake van 45 windmolens van 150 meter hoog in de directe omgeving (35 tot 70 meter) 
van Duits grondgebied met het nabijgelegen natuurpark "Erzgebirge/Vogtland", het FFH-
gebied "Oberes Freiberger Muldental" en "Waldgebiete bei Holzhau", dat is aangewezen als 
speciale beschermingszone overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het 
behoud van de vogelstand. Het project zal tevens een negatief effect hebben op de schoonheid 
en de rust van het landschap en bijgevolg op het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten 
voor de lokale bevolking. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om op te treden 
tegen de verantwoordelijke Tsjechische autoriteiten, zodat het project wordt gestopt en de 
bepalingen in de EU-wetgeving op dit gebied worden gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

Indiener klaagt over de geplande bouw van twee windmolenparken met 45 windmolens aan de 
grens tussen Tsjechië en Duitsland, en specifiek over één daarvan - "Pastviny u Moldavy" op het 
grondgebied van Krušné hory, Tsjechië, grenzend aan het gebied van de speciale 
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beschermingszone "Waldgebiete bei Holzhau", Duitsland. Indiener geeft een overzicht van de 
beschermde vogels, vleermuizen en andere belangrijke soorten die voorkomen in het "Naturpak 
Erzgebirge" aan de Duitse kant van de grens. Hij benadrukt eveneens de mogelijke negatieve 
gevolgen voor dit aantrekkelijke gebied en de bijbehorende toeristenbranche. Het 
windmolenparkproject Pastviny u Moldavy beoogt de bouw van twintig windmolens van elk 3 
MW (in totaal 60 MW). Tot de bouwwerkzaamheden behoort het volgende: wegenbouwwerken 
over een lengte van 2 000 m aan een bestaande lokale weg, bouw van nog eens 6 900 m aan een 
lokale weg van 4,5 m breed, en het leggen van 10 000 m kabel. Een project van deze categorie -
opgesomd in bijlage 2 van de MEB-richtlijn 1985/337/EEG1 - is onderworpen aan een zogeheten 
"scoping"-procedure, die tot het besluit moet leiden of het project al dan niet onderworpen moet 
worden aan een systematische milieubeoordeling.

Indiener uit zijn bezorgdheid over de mogelijke negatieve visuele effecten van het project die tot 
ernstige verliezen voor de toeristenbranche zouden kunnen leiden, waarvan het gebied 
afhankelijk is. Indiener verzoekt het Parlement ervoor te zorgen dat het beoordelingsproces 
conform het milieuacquis wordt uitgevoerd.

Indiener legt uit dat de projecten zijn gepland in een gebied dat oorspronkelijk door Duitse 
burgers werd bewoond die in vier dorpen woonden en die in 1945 het land moesten verlaten. Het 
gebied werd daarna als bouwland gebruikt. Met de bouw van de windmolenparken zou het 
beschermde gebied zijn waarde verliezen. Indiener ziet niet in waarom de windmolenparken in 
dit specifieke gebied gebouwd moeten worden terwijl er genoeg andere geschikte plaatsen in 
Tsjechië zijn. De protestbeweging "Gegenwind" is opgezet om de belangen van de 1 840 
getroffen inwoners te behartigen (30 juli 2009); er zijn reeds 3 500 handtekeningen verzameld en 
er is een klacht ingediend bij het Tsjechisch ministerie van Milieu in Praag. Er is eveneens een 
mediacampagne gestart om hun standpunt te verkondigen. De protestbeweging streeft naar een 
definitieve afwijzing van het windmolenpark.

Met betrekking tot het "Windmolenpark Pastviny u Moldavy" is ontdekt dat het MEB-proces in 
gang is gezet door de projectaankondiging door het bestuur van de regio Ústí nad Labem, op 22 
december 2009. Op verzoek van de Duitse kant is de beoordeling van de grensoverschrijdende 
effecten opgenomen. Daarom is het dossier in januari 2010 rechtstreeks overgedragen van het 
regionale bestuur aan het Tsjechisch ministerie van Milieu. Er is ook erkend dat het project 
negatieve effecten kan hebben op Natura 2000-gebieden, en er is verzocht om een passende 
beoordeling. Een MEB moet echter rekening houden met de totale voordelen van 
hernieuwbare energie, die fossiele energie vervangt, een belangrijke bron van luchtvervuiling 
en klimaatverandering.

De voortgang van de beoordeling kan worden gevolgd op onderstaande webpagina: 
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Een algemeen beginsel van de Europese wetgeving is dat de lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor de tenuitvoerlegging van communautair recht, in dit geval voor de tenuitvoerlegging van 
de MEB-richtlijn 1985/337/EEG, het ESPOO-verdrag en de Habitatrichtlijn 92/43/EEG2, en 
met name voor artikel 6, lid 3 hiervan, "passende beoordeling". De Commissie kan alleen 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 206 van 22.7.1992.
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onderzoek doen en een inbreukprocedure inleiden in die gevallen waar Europese wetgeving is 
geschonden.

In het milieueffectbeoordelingsproces is rekening gehouden met het verzoek van de Duitse 
autoriteiten om de mogelijke grensoverschrijdende effecten van het project te overwegen. 
Tevens is het mogelijk aanzienlijke effect op Natura 2000-gebieden overwogen. Het is 
duidelijk dat de relevante juridische procedures nog lopen en er nog geen resultaten 
beschikbaar zijn. Voor verdere informatie over de procedures wordt indiener aangeraden 
contact op te nemen met de Tsjechische autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
beoordeling: Mevrouw Jaroslava Honová, directeur van het MEB-departement, Ministerie van 
Milieu van de Republiek Tsjechië, 100 10 Praag 10, Republiek Tsjechië.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Commissie heeft na indiening van het verzoekschrift het verloop van het project op de voet 
gevolgd. Het milieueffectbeoordelingsproces is nog steeds aan de gang. Op grond van de 
Tsjechische wetgeving moet er overeenkomstig de habitatrichtlijn ook een passende 
beoordeling worden uitgevoerd. De instantie die verantwoordelijk is voor de 
milieueffectbeoordeling is het Tsjechische Ministerie van Milieu. Alle genomen maatregelen 
en desbetreffende documenten kunnen online worden geraadpleegd via het Tsjechische 
informatiesysteem voor milieueffectbeoordeling1.

De Duitse instanties werden in juli 2010 op de hoogte gesteld van het project. Het project 
behoort juridisch gezien tot de categorieën van projecten die in bijlage 2 van de MEB-richtlijn 
1985/337/EEG worden opgesomd. Het project werd derhalve onderworpen aan een in 2010 
afgeronde screeningprocedure waarmee het toepassingsgebied van de milieueffectbeoordeling 
kon worden bepaald en een passende beoordeling kon worden uitgevoerd van de effecten van 
het project op Natura 2000-gebieden. De MEB-documentatie, die de verslagen van een 
milieueffectbeoordeling en een passende beoordeling omvat, werd in 2012 gepubliceerd en het 
publiek werd verzocht hierop commentaar te leveren. De milieueffectbeoordeling door 
deskundigen werd op 19 december 2012 gepubliceerd en het publiek kon tot en met 4 februari 
2013 opmerkingen maken. Het Tsjechische Ministerie van Milieu heeft in december 2012 de 
volgende Duitse instanties Duitse vertalingen hiervan bezorgd:
- 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.

Bij de passende beoordeling werden 14 Natura 2000-gebieden in Tsjechië en Duitsland 
onderzocht. De conclusie van deze beoordeling was dat het project, met inachtneming van een 
aantal preventieve en  risicobeperkende maatregelen, geen negatieve gevolgen zal hebben voor 
de integriteit van deze Natura 2000-gebieden.
Er werd op 6 februari 2013 in het culturele centrum van Dubí (Tsjechië) een openbare 
raadpleging over het project gehouden. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 70 
deelnemers, waarvan 15 uit Duitsland. De Duitse deelnemers maakten bezwaar tegen het 
project, in het bijzonder met betrekking tot de geluidshinder van het project en de negatieve 

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306
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gevolgen ervan voor het lokale toerisme.

Als volgende stap moet het Tsjechische Ministerie van Milieu zich in maart 2013 uitspreken 
over de milieueffectbeoordeling en hierbij rekening houden met de documenten en gemaakte 
opmerkingen. Op grond van de uitgevoerde beoordelingen zal het goedkeuringsproces van het 
project, waarbij een vergunning kan worden toegekend, worden voortgezet.

In antwoord op de bijkomende vragen die de heer Jahr (EP-lid) tijdens de vergaderingen van 
de Commissie verzoekschriften op 20 februari en 20 maart 2013 heeft gesteld, maakt de 
Commissie de volgende opmerkingen:

- Overeenkomstig de geldende wetgeving kan de Commissie niet als bemiddelaar optreden.
- De Commissie onderzoekt geen lopende dossiers inzake milieueffectbeoordeling, tenzij er 
sprake is van een mogelijke schending van de EU-wetgeving, of als zij uit hoofde van artikel 
6, lid 4, van de habitatrichtlijn een advies moet uitbrengen. De Commissie heeft geen enkele 
klacht over dit project ontvangen.
- Er kan geen sprake zijn van een schending van de habitatrichtlijn of de MEB-richtlijn als een 
project nog niet werd goedgekeurd.
- Na goedkeuring van het project kunnen de actiegroep of de nationale instanties, als zij 
vaststellen dat er sprake is van een schending van de EU-wetgeving, een klacht indienen bij de 
Commissie.

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen schending van de EU-
wetgeving vaststellen.


