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Θέμα: Αναφορά 0468/2007, του Jan Terkel Nielsen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον που αφορά σχέδιο 
κατασκευής εξοχικών κατοικιών στη Δανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι δανικές αρχές χορήγησαν άδεια για την κατασκευή 20 
εξοχικών κατοικιών στο μικρό δανικό νησί Ǻrø. Τονίζει ότι το εν λόγω νησί περιλαμβάνεται 
εξ ολοκλήρου στον οικότοπο 96 της ΕΕ και ότι, συνεπώς, το σχέδιο για τις εξοχικές κατοικίες 
παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για προτεινόμενα έργα τα οποία θίγουν μια διεθνώς 
προστατευόμενη φυσική περιοχή στο μικρό νησί Aarø, στη νοτιοδυτική Δανία. Αναφέρει ότι 
το νησί στο σύνολό του έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενη περιοχή τόσο βάσει της 
σύμβασης Ramsar για τους υγρότοπους όσο και στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 βάσει 
της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Τα έτη 2005 και 2006, αιτήσεις της τοπικής αρχής (Haderslev kommune) για την κατασκευή 
εξοχικών κατοικιών στο νησί απορρίφθηκαν από τις εθνικές αρχές. Το 2007 το δανικό 
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κοινοβούλιο ενέκρινε μία «landsplandirektiv» (Landsplansdirektiv for 11 sommerhusområder
i kystnærhedszonen i Sønderjylland), η οποία ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή 20 
εξοχικών κατοικιών στο νησί.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία ότι η ενδεχόμενη κατασκευή 20 εξοχικών κατοικιών σε 
διεθνώς προστατευόμενη φυσική περιοχή θα έχει επιπτώσεις στην περιοχή και φοβάται ότι θα 
προκληθούν ζημίες στους οικοτόπους και τα είδη για τα οποία χαρακτηρίσθηκε 
προστατευόμενη περιοχή.

Παρότι η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί και υγρότοπος διεθνούς σημασίας βάσει της σύμβασης
Ramsar, το κοινοτικό ενδιαφέρον έγκειται στους χαρακτηρισμούς της περιοχής ως ΖΕΠ και 
ΤΚΣ που έγιναν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία
79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 και από την οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας2. Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το μικρό νησί Aarø έχει 
χαρακτηρισθεί από τη Δανία και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 των περιοχών 
διατήρησης.
Το επιστημονικό κίνητρο για τον χαρακτηρισμό είναι μια σειρά ειδών οικοτόπων, μεταξύ των 
οποίων: 1330 Aλίπεδα του Ατλαντικού (Strandenge) και 3150 Ευτροφικές φυσικές λίμνες με 
βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition (Næringsrige søer og vandhuller med
flydeplanter eller store vandaks). Επιπλέον, η περιοχή φιλοξενεί ορισμένα πτηνά και άλλα είδη, 
περιλαμβανομένων των Circus aeroginosus (Rørhøg), Rana arvalis (Spidssnudet frø) και Bufo
calamita (Strandtudse).

Ο αναφέρων δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκριθείσα «landsplandirektiv», η 
Επιτροπή ωστόσο την εντόπισε σε εθνική ιστοθέση. Στην αναφορά δεν περιέχονται 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν απώλειες 
σε προστατευόμενους οικοτόπους ή είδη ή σημαντική παρενόχληση ειδών για τα οποία 
χαρακτηρίσθηκε η περιοχή. 

Το γεγονός ότι ένας τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους δεν 
απαγορεύει άλλες δραστηριότητες στην περιοχή. Ωστόσο, οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες 
θα αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης του πιθανού αντικτύπου τους στους οικοτόπους και 
τα είδη για τα οποία έχει γίνει ο χαρακτηρισμός. Αυτό προκύπτει από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους, που προβλέπει ότι οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο, το 
οποίο δεν συνδέεται με τη διαχείριση ή δεν είναι αναγκαίο για τη διαχείριση της ζώνης 
ειδικής προστασίας, αλλά ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αυτήν, πρέπει να 
υπόκειται σε δέουσα αξιολόγηση των επιπτώσεών του στην περιοχή ώστε να επιτυγχάνεται η 
προστασία της περιοχής. Η διαδικασία για τις αξιολογήσεις αυτού του είδους καθορίστηκε 
στο άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι 
δανικές εθνικές αρχές διενήργησαν τέτοια εκτίμηση (Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling
for Vildtbiologi og Biodiversitet, 21 Αυγούστου 2006) ενόψει της «landsplandirektiv». 
Σημειώνεται επίσης ότι προτάθηκαν μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων, τα οποία δεν 

                                               
1 EE L 103 της 25.4.1979, σελ. 1-18
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50
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αναμένεται απλώς να μετριάσουν τις επιπτώσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις συνθήκες για τα 
εν λόγω είδη. Το συμπέρασμα της εκτίμησης αυτής είναι ότι, λαμβανομένης υπόψη της 
εφαρμογής των μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων, το σχέδιο δεν θα έχει σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στους τύπους οικοτόπων ή στα είδη στα οποία οφείλεται ο 
χαρακτηρισμός ή τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τους 
οικοτόπους ή στο παράρτημα 1 της οδηγίας για τα πτηνά. 

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σημειώνεται επίσης ότι 
λέγεται πως διενεργήθηκε εκτίμηση ενόψει της «landsplandirektiv».

Η «landsplandirektiv» ανοίγει πράγματι τον δρόμο για τα επόμενα στάδια της χωροταξικής 
διαδικασίας (σε δημοτικό και τοπικό επίπεδο), η οποία μπορεί τελικά να οδηγήσει στη 
χορήγηση άδειας κατασκευής 20 εξοχικών κατοικιών. Δίνονται οδηγίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση με τα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αυτής.

Συμπεράσματα

Για την εν λόγω περιοχή, η Επιτροπή σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Έχει διενεργηθεί εκτίμηση του αντικτύπου και 
έχουν τεθεί προϋποθέσεις για την μετέπειτα διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού και 
κατασκευής (τροποποίηση του σχεδίου σε δημοτικό επίπεδο και κατάρτιση σχεδίου σε τοπικό 
επίπεδο). Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει 
παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με τη διαδικασία του 
προτεινόμενου σχεδίου («landsplandirektiv») που εφαρμόζουν οι αρμόδιες δανικές αρχές.
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