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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1814/2008, ingiven av U. S. (tysk medborgare), om miljöskador på 
grund av en vindkraftpark

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påtalar det planerade uppförandet av en vindkraftpark på en bergsrygg i 
regionen Marche i Italien. Enligt framställaren kommer anläggandet av denna park i ett 
mycket ödsligt område att leda till obotliga skador på den lokala miljön. Enligt framställaren 
måste först en tillfartsväg byggas för att få fram allt material till vindkraftparken. Nu finns 
bara mycket svårframkomliga och branta stigar som enbart kan trafikeras med terrängbilar 
och bandfordon. Framställaren hävdar att de borrnings- och byggarbeten som krävs kommer 
att leda till förorening eller uttorkning av de naturliga källor som bönderna i trakten använder 
för sin dricksvattenförsörjning. Avståndet mellan vindkraftverken och bebyggelse är också för 
litet enligt framställaren. Framställaren påstår att byggandet av parken stöds med anslag från 
EU, och han undrar om pengarna är väl använda, särskilt eftersom experter har uttalat tvivel 
om uppförandet av en sådan park på den föreslagna platsen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 april 2009. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar enligt artikel 192.4 i arbetsordningen.

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

Enligt rådets direktiv 85/337/EEG1 såsom ändrat, om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt (direktivet om miljökonsekvensbedömning eller 
MKB-direktivet), måste projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bland 
annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering, bli föremål för en bedömning av denna 

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40; EGT L 73, 14.3.1997, s. 5; EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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påverkan innan tillstånd ges. MKB-direktivet skiljer på projekt som kräver en obligatorisk 
miljökonsekvensbedömning (så kallade bilaga I-projekt) och projekt där medlemsstaternas 
myndigheter, med hjälp av ett förfarande kallat urval för prövning, avgör om projektet kan 
antas medföra en betydande påverkan, med beaktande av kriterier i bilaga III i direktivet 
(så kallade bilaga II-projekt). Om så är fallet krävs en miljökonsekvensbedömning. Samråd 
med allmänheten är en viktig faktor i MKB-förfaranden. Vindkraftparker ingår i bilaga II i 
MKB-direktivet. 

Enligt direktiv 85/337 har medlemsstaterna stort handlingsutrymme när det gäller bedömning 
av bilaga II-projekt där en miljökonsekvensbedömning bör göras och fastställande av sådana 
kriterier eller gränsvärden som krävs för att fatta dessa beslut. Detta handlingsutrymme 
begränsas av kravet i artikel 2.1 i direktivet, enligt vilket ett projekt som kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering blir 
föremål för krav på tillstånd och en bedömning av denna påverkan. 

För att kunna fastställa om MKB-direktivet har överträtts i fråga om bilaga II-projekt, måste 
man kunna påvisa att den berörda medlemsstaten har gått utöver det tillåtna 
handlingsutrymmet genom att underlåta att kräva en miljökonsekvensbedömning, eller att den 
berörda medlemsstaten har gjort en uppenbart felaktig bedömning när den gett tillstånd till 
ett projekt1.

Framställaren anger att något tillstånd ännu inte har getts för detta projekt. Han meddelar 
dessutom att inte heller något urval för prövning har gjorts.

Mot bakgrund av de upplysningar som har förelagts kan kommissionen inte se att det har skett 
något brott mot EG:s miljölagstiftning. Om framställaren lämnar ytterligare och mer 
detaljerade upplysningar till kommissionen kan ärendet, om nödvändigt, tas upp till 
behandling igen.

                                               
1 Se till exempel mål C-117/02, kommissionen mot Portugal, EUT C 118, 30.4.2004, s. 20, och mål C-508/03, 
kommissionen mot Förenade kungariket, EUT C 165, 15.7.2006, s. 3. Observera att enligt EG-domstolens praxis 
har kommissionen bevisbördan i detta avseende.


