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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

20.11.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0480/2006, της Barbara Kohnke, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 15 υπογραφές, σχετικά με τις δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ενός πάρκου αιολικής ενέργειας πλησίον του Puck

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία εκφράζει την ανησυχία της για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα 
έχουν στο περιβάλλον και στην οικονομία της περιοχής οι 11 ανεμογεννήτριες που 
προβλέπεται να τοποθετηθούν πλησίον του Puck, μιας πόλης στη Βαλτική Θάλασσα και στην 
περιοχή άγριας χλωρίδας και πανίδας Bieławski Błota, είναι δε της άποψης ότι το εν λόγω 
έργο θα ζημιώσει τουριστικά την περιοχή και επισημαίνει ότι ορισμένα είδη πτηνών που 
εντοπίζονται στην περιοχή περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. Η αναφέρουσα ζητεί, κατά συνέπεια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να προβεί σε διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιον βαθμό το έργο, 
επί του οποίου δεν υπήρξε διαβούλευση των αρχών με τους κατοίκους της περιοχής, συνάδει 
με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφοι 3 
και 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη 
διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, 
καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον 
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τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της 
εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της 
παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού 
βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, 
ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.

Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 
οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε 
να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.

Οι ανωτέρω διατάξεις είναι εφαρμοστέες όχι μόνο για τους τόπους κοινοτικής σημασίας, αλλά 
και για τις ζώνες ειδικής προστασίας δυνάμει του άρθρου 7 της προαναφερθείσας οδηγίας για 
τους οικοτόπους.

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει τα γεγονότα που θίγονται στην αναφορά, δηλαδή τα σχέδια 
κατασκευής αιολικού πάρκου στο χωριό Gniezdzewo του δήμου Puck και τα σχέδια κατασκευής 
άλλων οκτώ ανεμογεννητριών στο δήμο του Puck πλησίον ζωνών ειδικής προστασίας ήδη 
ορισμένων (PLB 220005, PLB 990002) ή που σχεδιάζεται να χαρακτηριστούν (PLB 220001), 
καθώς και ενός τόπου κοινοτικής σημασίας που σχεδιάζεται να χαρακτηριστεί (PLH 220032).

Κατόπιν αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία ιδίας πρωτοβουλίας για 
περαιτέρω διερεύνηση, καθώς τα γεγονότα που θίγονται καταδεικνύουν πιθανή παραβίαση του 
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, ειδικότερα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους 
οικοτόπους) και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (οδηγία για τα πτηνά) καθώς και των αρχών που 
θεσπίζονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου επί των υποθέσεων Dragaggi (C-117/03) και Bund 
Naturschutz (C-244/05).

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για το αποτέλεσμα αυτών των ερευνών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασία ιδίας 
πρωτοβουλίας για να διερευνήσει περαιτέρω τα θέματα που εθίγησαν και να διαπιστώσει αν θα 
μπορούσε να εντοπιστεί πιθανή παραβίαση του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου, ειδικότερα 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 (οδηγία για τους οικοτόπους) και της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ2 (οδηγία για 
τα πτηνά), καθώς και των αρχών που θεσπίζονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου επί των 
υποθέσεων Dragaggi (C-117/03) και Bund Naturschutz (C-244/05).

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 24ης Ιουνίου 2008, η Επιτροπή ενημέρωσε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επικοινώνησε με την αναφέρουσα καλώντας την να παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να προβεί σε κατάλληλη 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.

2 ΕΕ L 103 της 25.04.1979, σ. 1-18.
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αξιολόγηση της υπόθεσης. Δεδομένου ότι δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες από την αναφέρουσα, 
το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τις πολωνικές αρχές η οποία διεξήχθη 
στις 16 Ιουνίου 2009. Οι πολωνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι οι διαδικασίες 
χορήγησης άδειας για τα σχέδια ήταν σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο και ότι η παρακολούθηση των σχεδίων κατέδειξε πως δεν 
υπήρχαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις από τα σχέδια στα είδη που προστατεύονται δυνάμει 
της κοινοτικής νομοθεσίας . Σχετικό υλικό υποβλήθηκε στην Επιτροπή και αξιολογήθηκε.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση 
για να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει και, κατά συνέπεια, η διαδικασία ιδίας πρωτοβουλίας 
περατώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2009.


