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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1814/2008 af U.S., tysk statsborger, om skader på miljøet som følge 
af vindmøllepark

1. Sammendrag

Andrageren fortæller om det planlagte anlæg af en vindmøllepark på en højderyg i den 
italienske provins Marche. Ifølge andrageren vil anlægget af denne park i et meget 
utilgængeligt område føre til en uoprettelig skade på stedets miljø. Ifølge andrageren skal der 
først laves en adgangsvej, for at alle materialerne kan føres frem til vindmølleparken. Nu er 
der kun meget vanskeligt farbare og stejle stier, hvor man kun kan komme frem med 
terrængående biler og bæltekøretøjer. Andrageren mener, at de nødvendige bore- og 
byggearbejder vil medføre forurening eller udtørring af naturlige brønde, som bønderne 
bruger til deres drikkevandsforsyning. Også afstanden mellem vindmøller og boliger er ifølge 
andrageren for lille. Andrageren mener, at opførelsen af parken støttes med midler fra EU, og 
han undrer sig over, om disse penge gives godt ud, især da eksperter nærer betænkeligheder 
ved opførelsen af en sådan park på det planlagte sted.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"I henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF1 som ændret om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af virkninger på 
miljøet eller VVM-direktivet) skal projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller 
placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives en vurdering af denne 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5, EFT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
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indvirkning, inden der gives tilladelse. VVM-direktivet skelner mellem projekter, hvor der 
kræves en obligatorisk VVM-vurdering (såkaldte bilag I-projekter), og projekter, hvor de 
nationale myndigheder i en procedure, der betegnes "screening", skal afgøre, om projekter 
kan få væsentlige indvirkninger, under hensyntagen til kriterierne i direktivets bilag III 
(såkaldte bilag II-projekter). Hvis dette er tilfældet, er en VVM-vurdering nødvendig. Høring 
af offentligheden er et centralt element i VVM-procedurerne. Vindmølleparker falder ind 
under VVM-direktivets bilag II.

Direktiv 85/337 tildeler medlemsstaterne en stor skønsmargin ved afgørelsen af, hvilke bilag 
II-projekter der bør undergives en VVM-vurdering, og ved fastsættelsen af de kriterier eller 
grænseværdier, der er nødvendige for at træffe denne afgørelse. Grænserne for dette skøn 
fremgår af forpligtelsen i direktivets artikel 2, stk. 1, hvorefter projekter, der bl.a. på grund af 
deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives et 
krav om tilladelse og en vurdering af denne indvirkning.

For at fastslå en overtrædelse af VVM-direktivet for bilag II-projekter er det nødvendigt at 
påvise, at de pågældende medlemsstater har overskredet grænserne for deres skønsbeføjelser 
ved ikke at kræve, at der foretages en vurdering af miljøindvirkningen, eller at de pågældende 
medlemsstater begik en åbenbar vurderingsfejl, da de gav tilladelse til et projekt1.

Andrageren anfører, at der endnu ikke er givet tilladelse til dette projekt. Desuden oplyser han 
ikke, om der er foretaget en VVM-screening.

På grundlag af de fremlagte oplysninger kan Kommissionen ikke konstatere, at der er sket en
overtrædelse af EU's miljølovgivning. Hvis andrageren forelægger Kommissionen yderligere 
og mere præcise oplysninger, kan man om nødvendigt se på sagen igen."

                                               
1 Se f.eks. sag C-117/02, Kommissionen mod Portugal, EUT C 118 af 30.4.2004, s. 20, og sag C-508/03, 
Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, EUT C 165 af 15.7.2006, s. 3. Det bør erindres, at Kommissionen 
i henhold til De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis har bevisbyrden i denne forbindelse.


