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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1555/2012, του Helmut Wolfram, γερμανικής ιθαγένειας, που 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, εξ ονόματος των κατοίκων της περιοχής 
Kleedorf του Bad Brambach, σχετικά με την κατασκευή ανεμογεννητριών 
κοντά σε κατοικημένη περιοχή της Γερμανίας στα σύνορα με την Τσεχική 
Δημοκρατία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι δήμαρχος του γερμανικού δήμου Bad Brambach, ο οποίος βρίσκεται στα 
σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας. Σε πολύ κοντινή απόσταση από μια 
περιοχή του δήμου του, η οποία βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας, 
κατασκευάζεται αιολικό πάρκο, από την πλευρά της Τσεχίας. Το αιολικό αυτό πάρκο 
εντάσσεται σε ομάδα αιολικών πάρκων που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν από τις 
τσεχικές αρχές. Κάτοικοι της περιοχής στον δήμο του αναφέροντος έχουν συστήσει ομάδα 
δράσης πολιτών για να διαμαρτυρηθούν για την κατασκευή των ανεμογεννητριών. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, οι εν λόγω γεννήτριες βρίσκονται υπερβολικά κοντά στην κατοικημένη περιοχή, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην υγεία (ηχορρύπανση, 
περιορισμός του φωτός). Μια άλλη ενδεχόμενη επίπτωση είναι ότι ο δήμος ενδέχεται να 
καταστεί λιγότερο ελκυστικός για τους τουρίστες εξαιτίας των ανεμογεννητριών. Ο 
αναφέρων διερωτάται επίσης εάν η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί διαβούλευση μεταξύ 
Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας πριν από την έναρξη ενός τέτοιου έργου κατασκευής 
αιολικού πάρκου και κατά πόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι προστατευόμενες περιοχές. Ζητεί τη 
διεξαγωγή έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Δεν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τον αντίκτυπο των ανεμογεννητριών στην υγεία 
και τον τουρισμό. Ζητήματα διαφόρων επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον καλύπτονται 
στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αντιμετώπιση 
τέτοιων επιπτώσεων είναι ευθύνη των κρατών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2011/92/ΕΕ1 (οδηγία 
για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να 
αποφασίζουν αν τα έργα αιολικής ενέργειας υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η σχετική τσεχική νομοθεσία περί εκτιμήσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
απαιτεί να υποβάλλονται τέτοια έργα σε διαδικασία ελέγχου η έκβαση της οποίας μπορεί να 
είναι απόφαση να διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 2010 η διαδικασία 
ελέγχου για αυτό το έργο2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων Natura 2000.

Όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο σε προστατευόμενες περιοχές, η σχετική νομοθεσία 
συνίσταται στην οδηγία 2009/174/EΚ3 (οδηγία για τα άγρια πτηνά) και οδηγία 92/43/ΕΟΚ4

(οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους). Δεν υπάρχει κατ’ αρχήν ασυμβίβαστο μεταξύ της 
ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας και της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία για τη 
φύση. Κάθε έργο πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Η Επιτροπή προωθεί χρηστές 
πρακτικές σχετικά με την τοποθεσία, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή 
και τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
τους στη βιοποικιλότητα. Η Επιτροπή έχει συνεπώς εκδώσει ένα καθοδηγητικό έγγραφο που 
επικεντρώνεται στα έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας και στο Natura 20005.

Η υπό συζήτηση περιοχή βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της Τσεχικής Δημοκρατίας, στο 
Horní Paseky, στα σύνορα με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το έργο 
τοποθετείται σε λειβαδική περιοχή, περιβαλλόμενη κυρίως από δασική βλάστηση τόσο στην 
τσεχική όσο και στη γερμανική πλευρά των συνόρων. Αποτελείται από 5 ανεμογεννήτριες 
VESTAS V90 (2 MW καθεμιά). Αδειοδοτήθηκε το 2010 και κατασκευάστηκε το 2012.

Οι κοντινότεροι γερμανικοί τόποι Natura 2000 είναι οι SCI DE5639302 Raunerbachtal και 
Haarbachtal. Σε κανέναν από τους τόπους αυτούς δεν υπάρχουν είδη που θα μπορούσαν να 
                                               
1 Οδηγία 2011/92/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, η οποία κωδικοποιεί την 
οδηγία 85/337/EΟΚ· ΕΕ L 026 της 28.1.2012

2 Σχετικός σύνδεσμος: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων 

πτηνών, η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ· ΕΕ L 020 της 26.1.2010, σ. 7.
4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας· ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010): Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της αιολικής 

ενέργειας και το δίκτυο Natura 2000. Σύνδεσμος: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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είναι ευάλωτα σε ανεμογεννήτριες. Ένας ακόμη τόπος, ο SPA  DE5640451 Elstergebirge, 
βρίσκεται περίπου 3 χλμ βορειοανατολικά από τις τουρμπίνες. Η Επιτροπή δεν έχει στοιχεία 
ότι αυτοί οι τόποι θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τις πέντε ανεμογεννήτριες.

Όσον αφορά την ηχορρύπανση, αν και δεν υπάρχουν προδιαγραφές σε επίπεδο ΕΕ, τα 
επίπεδα θορύβου γύρω από τον κοντινότερο οικισμό στη Γερμανία, το χωριό Kleedorf, 
περίπου 412 μέτρα από τις ανεμογεννήτριες, έχουν εξακριβωθεί με βάση τη γερμανική 
νομοθεσία. 

Η διαδικασία δεν απαιτεί εκτίμηση επιπτώσεων στον τουρισμό, καθώς τούτο δεν αποτελεί 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων και τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν 
από τις εθνικές αρχές, η Επιτροπή δεν εντοπίζει παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας.


