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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1814/2008, ingediend door U. S. (Duitse nationaliteit), over 
milieuschade door windmolenpark

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener maakt melding van de voorgenomen aanleg van een windmolenpark op een 
heuvelrug in Italië in de regio de Marken. Volgens indiener zal de aanleg van dit park in een 
zeer onherbergzaam gebied leiden tot onherstelbare schade aan het milieu ter plaatse. Volgens 
indiener moet er eerst een toegangsweg gemaakt worden om al het materiaal voor het 
windmolenpark te kunnen aanvoeren. Nu zijn er slechts zeer moeilijk begaanbare en steile 
paden die slechts met terreinauto's en rupsvoertuigen te berijden zijn. Indiener stelt dat de 
noodzakelijke boor- en bouwwerkzaamheden zullen leiden tot vervuiling of opdroging van 
natuurlijke bronnen die door de boeren worden gebruikt voor hun drinkwatervoorziening. 
Ook de afstand tussen de windmolens en woningen is volgens indiener te gering. Indiener 
meent dat de bouw van het park wordt ondersteund met middelen van de EU en hij vraagt 
zich af of deze gelden goed besteed worden, te meer daar deskundigen twijfels hebben bij de 
bouw van een dergelijk park op de geplande locatie. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2009. De Commissie werd om informatie verzocht op grond 
van artikel 192, lid 4 van het Reglement.
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op15 mei 2009.

Op grond van Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de evaluatie van de 
milieueffecten van bepaalde openbare en particuliere projecten (ook bekend als 
Milieueffectevaluatie- of MEE-richtlijn) moeten projecten die vanwege ondermeer hun aard, 
omvang of locatie waarschijnlijk ingrijpende effecten hebben op het milieu aan een evaluatie 
van hun milieueffect worden onderworpen, alvorens er toestemming kan worden verleend. De 
MEE-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten waarvoor een verplichte MEE vereist is (de 
zogeheten Bijlage I projecten) en die waarvoor de autoriteiten van de lidstaten middels een 
procedure genaamd "screening" moeten besluiten of deze projecten waarschijnlijk ingrijpende 
effecten voor het milieu zullen hebben, daarbij rekening houdend met Bijlage III van de 
Richtlijn (de zogeheten Bijlage II projecten). Indien blijkt dat de milieueffecten ingrijpend 
zijn, is een MEE noodzakelijk. Raadpleging van het publiek is een belangrijk element van de 
MEE-procedures.  Windmolenparken vallen onder Bijlage II van de MEE-richtlijn.

Richtlijn 85/337 laat een ruime marge van discretie over aan de lidstaten bij de beoordeling  
of voor een Bijlage II project een MEE noodzakelijk is en bij de opstelling van criteria of 
drempels met betrekking tot deze beslissing. Er zijn aan deze discretie grenzen gesteld, en wel 
door de verplichting, genoemd in artikel 2, lid 1, van de richtlijn, om voor projecten die 
vanwege ondermeer hun aard, omvang of locatie waarschijnlijk ingrijpende effecten voor het 
milieu zullen hebben de eis te stellen dat er een ontwikkelingsvergunning wordt verleend en 
er een evaluatie van het effect wordt verricht.

Om voor Bijlage II projecten een geval van schending van de MEE-richtlijn te kunnen 
vaststellen, is het noodzakelijk om aan te tonen dat de betrokken lidstaat de grenzen van zijn 
discretionnaire besluitvorming heeft overschreden bij zijn besluit om geen 
milieueffectevaluatie te laten uitvoeren en dat de betrokken lidstaat een ernstige 
beoordelingsfout heeft gemaakt bij het verlenen van de  vergunning voor de uitvoering van 
het project2.

Indiener deelt mede dat de ontwikkelingsvergunning voor het onderhavige project nog niet is 
verstrekt. Anderzijds vermeldt hij niet of er een MEE-screening heeft plaatsgevonden. 

Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie niet vaststellen of er sprake is van 
een schending van de milieuwetgeving van de EU. Wanneer indiener nadere en preciezere 
informatie aan de Commissie verstrekt, kan deze in voorkomend geval deze kwestie opnieuw 
onder de loep nemen.

                                               
1 PB L 175, van 5.7.1985, blz..40; PB L 73, van 14.3.1997, blz..5; PB L 156  van  25.6.2003, blz..17
2 Zie bij voorbeeld zaak C-117/02, Commissie v Portugal, PB C 118 van  30.04.04, blz..20; en zaak C-508/03, 

Commissie v Verenigd Koninkrijk, PB C 165 van 15.7.2006, blz..3. In dit verband moet worden opgemerkt 
dat volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie in dit soort zaken de bewijslast bij de 
Commissie ligt. 


