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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1160/2009, του Werner Sandig, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εγκατάσταση δύο αιολικών πάρκων στη μεθοριακή περιοχή Ústí nad Labem της 
Τσεχίας και τις συνεπαγόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
γειτνιάζουσες περιοχές της Γερμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος της πόλης Rechenberg-Bienenmühle, διαμαρτύρεται κατά της 
σχεδιαζόμενης εγκατάστασης δύο αιολικών πάρκων στη μεθοριακή περιοχή Ústí nad Labem 
της Τσεχίας. Πρόκειται για 45 ανεμογεννήτριες ύψους 150 μέτρων σε γειτνίαση (35 έως 70 
μέτρα) με τη γερμανική επικράτεια και με το φυσικό πάρκο «Erzgebirge/Vogtland», τον 
οικότοπο «Oberes Freiberger Muldental» και τις «Waldgebiete bei Holzhau», που είναι ζώνες 
ειδικής προστασίας δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών. Το έργο θα έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο ως προς την αισθητική και την 
ηχορρύπανση και κατ’ επέκταση και στον τουρισμό, σημαντική πηγή εσόδων για τον ντόπιο 
πληθυσμό. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις 
αρμόδιες τσεχικές αρχές ώστε να διασφαλισθεί η διακοπή του έργου και η τήρηση της 
συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο αιολικών πάρκων 
αποτελούμενων από 45 ανεμογεννήτριες στα σύνορα μεταξύ Τσεχίας και Γερμανίας, και 
ειδικότερα ενός εξ αυτών – του «Pastviny u Moldavy» στην περιοχή Krušné hory της Τσεχικής 
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Δημοκρατίας που γειτνιάζει με τη ζώνη ειδικής προστασίας «Waldgebiete bei Holzhau» της 
Γερμανίας. Ο αναφέρων περιγράφει τα προστατευόμενα πτηνά, νυχτερίδες και άλλα σημαντικά 
είδη που απαντώνται στο φυσικό πάρκο «Erzgebierge» στη γερμανική πλευρά των συνόρων.
Υπογραμμίζει επίσης τις πιθανές αρνητικές συνέπειες σε αυτήν την ελκυστική περιοχή και την 
οικεία τουριστική βιομηχανία. Τα σχέδια του αιολικού πάρκου Pastviny u Moldavy προβλέπουν 
την κατασκευή 20 ανεμογεννητριών παραγωγής 3 MW η καθεμία (σύνολο 60 MW). Οι 
εργασίες κατασκευής θα περιλαμβάνουν: την ανάπλαση τμήματος του υφιστάμενου τοπικού 
οδικού δικτύου μήκους 2.000 μέτρων, την κατασκευή πρόσθετου τμήματος του τοπικού οδικού 
δικτύου μήκους 6.900 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων, και την τοποθέτηση καλωδίων μήκους 
10.000 μέτρων. Ένα έργο αυτής της κατηγορίας –που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της 
οδηγίας ΕΠΕ 1985/337/ΕΟΚ1– υπόκειται σε διαδικασία καθορισμού της εμβέλειας, η οποία 
πρέπει να οδηγήσει στη λήψη απόφασης σχετικά με το εάν πρέπει να υποβληθεί σε συστηματική 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο του έργου ως προς 
την αισθητική του τοπίου, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην τουριστική 
βιομηχανία, από την οποία εξαρτάται η περιοχή. Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
μεριμνήσει ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το περιβαλλοντικό 
κεκτημένο.

Ο αναφέρων εξηγεί ότι τα έργα πραγματοποιούνται σε μια περιοχή η οποία αρχικώς 
κατοικούνταν από γερμανούς πολίτες που ζούσαν σε τέσσερα χωριά και εκπατρίστηκαν το 
1945. Στη συνέχεια, η περιοχή μετατράπηκε σε καλλιεργήσιμη έκταση. Με την κατασκευή των 
αιολικών πάρκων, η προστατευόμενη περιοχή θα χάσει την αξία της. Ο αναφέρων αδυνατεί να 
κατανοήσει γιατί τα αιολικά πάρκα πρέπει να κατασκευαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή όταν 
υπάρχουν αρκετές άλλες κατάλληλες τοποθεσίες στην Τσεχική Δημοκρατία. Το κίνημα 
διαμαρτυρίας «Gegenwind» έχει δημιουργηθεί με σκοπό να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 
1.840 ενδιαφερόμενων κατοίκων (30 Ιουλίου 2009), ενώ έχουν συγκεντρωθεί ήδη 3.500 
υπογραφές και έχει αποσταλεί διαμαρτυρία στο τσεχικό υπουργείο Περιβάλλοντος στην Πράγα.
Πραγματοποιείται επίσης εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό τη γνωστοποίηση της 
θέσης τους. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι να επιτευχθεί η οριστική απόρριψη της 
κατασκευής του αιολικού πάρκου.

Όσον αφορά το αιολικό πάρκο «Pastviny u Moldavy», έχει αποκαλυφθεί ότι η διαδικασία ΕΠΕ 
ξεκίνησε κατά την ανακοίνωση του έργου από τη διοίκηση της περιφέρειας Ústí nad Labem η 
οποία εκδόθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2009. Μετά από αίτημα της γερμανικής πλευράς, έχει 
συμπεριληφθεί και εκτίμηση των διασυνοριακών επιπτώσεων του έργου. Γι’ αυτό τον 
Ιανουάριο του 2009 ο φάκελος μεταβιβάστηκε από την περιφερειακή διοίκηση απευθείας στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Έχει επίσης αναγνωριστεί ότι το έργο 
ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000, με αποτέλεσμα 
να υποβληθεί αίτημα διενέργειας της ενδεδειγμένης εκτίμησης επιπτώσεων. Ωστόσο, η ΕΠΕ 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συνολικά οφέλη από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η οποία αντικαθιστά την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και αποτελεί σημαντική 
πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και όξυνσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόοδος της αξιολόγησης μπορεί να παρακολουθηθεί μέσω του ακόλουθου ιστοτόπου:

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
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Ως γενική αρχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή 
του κοινοτικού δικαίου, στην προκειμένη περίπτωση για την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ 
1985/337/ΕΟΚ, της Σύμβασης ESPOO και της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ1, 
ιδίως δε του άρθρου 6, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας με τίτλο «κατάλληλη εκτίμηση».
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έρευνα και να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει μόνον στις περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ληφθεί υπόψη το αίτημα των 
γερμανικών αρχών να εξεταστεί ο ενδεχόμενος διασυνοριακός αντίκτυπος του έργου. Έχει 
επίσης ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο σημαντικού αντικτύπου σε τοποθεσίες του δικτύου 
Natura 2000. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι συναφείς νομικές ενέργειες 
βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η έκβασή τους. Για περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες αυτές, ο αναφέρων πρέπει να ενθαρρυνθεί να 
επικοινωνήσει με την τσεχική αρχή που είναι αρμόδια για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων: Κυρία Jaroslava Honová, διευθύντρια του Τμήματος ΕΠΕ, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος της Τσεχικής Δημοκρατίας, 100 10 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


