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Θέμα: Αναφορά 0552/2012, του/της V. S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχεδιαζόμενο έργο αιολικής ενέργειας στην ακτή L'Atmetlla de Mar 
(Ταραγόνα, Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα προειδοποιεί για τις καταστροφικές επιπτώσεις που ενδέχεται να 
έχει η κατασκευή παράκτιου έργου αιολικής ενέργειας στο πλαίσιο του οποίου θα 
τοποθετηθούν μια σειρά από τουρμπίνες σε απόσταση μόλις 3 χλμ. από την ακτή L'Atmetlla 
de Mar της Ταραγόνα στην Ισπανία. Ο σταθμός ZÈFIR προβλέπεται να λειτουργήσει ως 
αιολικό πάρκο για ερευνητικούς λόγους με σκοπό τη δοκιμή 4 ανεμογεννητριών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα καταγγέλλει το έργο κατασκευής μιας σειράς από παράκτιες 
τουρμπίνες 3 χλμ. από την ακτή του δήμου L'Atmetlla de Mar, στην επαρχία Ταραγόνα της 
Καταλονίας, στην Ισπανία. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στο λεγόμενο «έργο του 
σταθμού ZÈFIR». Πρόκειται να λειτουργήσει ως αιολικό πάρκο για ερευνητικούς λόγους με 
σκοπό τη δοκιμή 4 παράκτιων ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Φαίνεται ότι το έργο αυτό προωθείται από το Ινστιτούτο Ενεργειακής Έρευνας της 
Καταλονίας (IREC).

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το έργο βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή, και θα 
επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Τονίζει ότι ο 
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τοπικός πληθυσμός τάσσεται κατά του έργου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρεται σε 
κάποια συγκεκριμένη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων υπό το 
πρίσμα του περιβαλλοντικού νόμου της ΕΕ που ενδεχομένως χρήζει εφαρμογής στην 
περίπτωση αυτή.

Η οδηγία 2011/92/EΕ1 (γνωστή ως οδηγία περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
οδηγία ΕΠΕ) θεσπίζει διατάξεις για την πραγματοποίηση εκτίμησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον για συγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα 
οποία πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του 
Παραρτήματος II, για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν, ή μέσω κατά περίπτωση 
εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας, εάν πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ. Όταν 
πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται κατώτατα όρια ή κριτήρια, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα III της 
οδηγίας. Αυτά περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του έργου, την τοποθεσία του και τα 
χαρακτηριστικά του ενδεχόμενου αντίκτυπου. Τα αποτελέσματα πρέπει να καταστούν 
διαθέσιμα στο κοινό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ καλύπτει τις «Εγκαταστάσεις για 
την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας (αιολικά 
πάρκα)» στο σημείο 3 i). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει δρομολογηθεί μια 
διαδικασία ΕΠΕ για το παραπάνω σχέδιο. Η ανακοίνωση με την οποία ξεκίνησε η φάση της 
δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας (BOE αριθ. 
54) την 3η Μαρτίου 2012.

Η διαδικασία ΕΠΕ διασφαλίζει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχεδίων προτού χορηγηθεί άδεια κατασκευής από την αρμόδια αρχή. Το 
κοινό μπορεί να εκφράζει την άποψή του, και όλες οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Το κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας κατασκευής.

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ (ΕΕ L 26, 28.01.2012), κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/EΟΚ για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε.
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Σχετικά με τις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση (την οδηγία για τα πτηνά, 2009/147/ΕΚ1, και την 
οδηγία για τους οικοτόπους, 92/43/ΕΟΚ2), ισχύουν εφόσον το συγκεκριμένο έργο ενδέχεται 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία, ιδιαίτερα θαλάσσια, που υπάγεται 
στο δίκτυο Natura 2000. Σε αυτήν την περίπτωση, η θαλάσσια τοποθεσία κοινοτικής 
σημασίας (SCI) με την ονομασία "Litoral meridional tarragoní" (κωδικός ES5140001) 
ενδέχεται να επηρεάζεται από το έργο. Η οδηγία ΕΠΕ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο εφαρμογής των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στις οδηγίες για τη φύση.

Όσον αφορά την οδηγία 2008/56/ΕΕ3 (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) δεν 
διαπιστώνεται πιθανή παραβίαση της συγκεκριμένης νομοθεσίας σε αυτήν την περίπτωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δέσμευση της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει 
δημιουργήσει ένα ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας4, ενώ 
παράλληλα διασφαλίζεται ότι η ανάπτυξη και η επέκταση της ενέργειας αυτού του είδους 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Ως μια καθαρή, ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αιολική ενέργεια προβλέπεται να 
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ για το 2020. Επίσης, θα 
συμβάλλει αφενός στο να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και 
ατμοσφαιρικών ρύπων και αφετέρου στην κατανάλωση γλυκών υδάτων που σχετίζεται με τη 
συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Γενικότερα, η αιολική ενέργεια βοηθά 
τις οικονομίες να μην είναι τόσο εξαρτημένες από την ενέργεια, συμβάλλει στην κοινωνική 
συνοχή και ενισχύει την τεχνολογική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα αναφορά. Κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν 
θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.

                                               
1 Οδηγία 2009/147/EΚ (ΕΕ L 20 της 26.1.2010) που κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ περί της διατήρησης 
των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979).

2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ 
L 206 της 22.7.1992).

3 Οδηγία 2008/56/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 
164, 25.06.08).

4 Οδηγία 2009/28/ΕΚ για με την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 140, 
05.06.2009).


