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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0929/2010 του René la Cour Sell, δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Danmarks Naturfredningsforening (DN)», συνοδευόμενη από 1 
υπογραφή, σχετικά με την εγκατάσταση κέντρου δοκιμών για μεγάλες 
ανεμογεννήτριες στο Østerild του δήμου Thisted και τη συνεπαγόμενη μη 
τήρηση των συναφών νομικών διατάξεων της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, διευθυντής της «Danmarks Naturfredningsforening (DN)», καταγγέλλει την 
έγκριση ενός νέου κατασκευαστικού νόμου για την εγκατάσταση κέντρου δοκιμών για 
μεγάλες ανεμογεννήτριες στο Østerild του δήμου Thisted, με έναρξη ισχύος την 1η 
Οκτωβρίου 2010. Η αποψίλωση του δάσους και οι λοιπές εργασίες κατασκευής του έργου 
αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα με την έναρξη ισχύος. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η 
τοποθεσία γειτνιάζει άμεσα με σημαντικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 και ότι η 
μεγαλύτερη εξ αυτών, η προστατευόμενη φυσική περιοχή "Vejlerne" έκτασης 6000 εκταρίων, 
προστατεύεται από τη σύμβαση Ramsar. Ο αναφέρων τονίζει ότι το εν λόγω έργο 
συνεπάγεται σοβαρές παραβιάσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος της Δανίας δεν 
έδωσε συνέχεια στις προτάσεις της DN για εναλλακτική χωροθέτηση του κέντρου δοκιμών. 
Ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει το ταχύτερο δυνατόν, ώστε 
να διασφαλίσει ότι οι δανικές αρχές θα εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η αναφορά έχει, επίσης, υποβληθεί υπό τη μορφή καταγγελίας προς την Επιτροπή από τη 
«Danmarks Naturfredningsforening (DN)». Οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2 και 3, 
της οδηγίας για τους οικοτόπους1 απαιτούν κάθε κράτος μέλος να διενεργεί κατάλληλη 
εκτίμηση κάθε σχεδίου ή έργου το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο 
του δικτύου Natura 2000. Τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης, τα οποία σχετίζονται με τις 
ίδιες τις συνθήκες ενός συγκεκριμένου τόπου, αποτελούν την αιτιολογία για τη χορήγηση ή 
την απόρριψη της άδειας για μια δραστηριότητα.

Η Επιτροπή αξιολόγησε την καταγγελία από τεχνική άποψη και εντόπισε ορισμένες πτυχές 
για τις οποίες ζητά περισσότερες πληροφορίες από τις δανικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές 
αφορούν, μεταξύ άλλων, το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους και τη 
βάση επί της οποίας εξήχθη το συμπέρασμα σχετικά με το αν το σχέδιο θα επηρεάσει 
αρνητικά την ακεραιότητα γειτονικών περιοχών του δικτύου Natura 2000, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης σχετικά με το αν θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4.

Η Επιτροπή ζητά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της 
οδηγίας για τους οικοτόπους:
 εκτίμηση του πιθανού αντικτύπου στους οικοτόπους και τα είδη των γειτονικών 

περιοχών του δικτύου Natura 2000 και συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών·
 εκτίμηση όλων των πτυχών σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στα είδη πτηνών·
 εκτίμηση του εξωτερικού αντικτύπου που θα προκαλέσει στις γειτονικές περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 η μεταβληθείσα υδρολογική κατάσταση της περιοχής του έργου·
 λήψη μέτρων για την αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στο είδος Sicista betulina που 

αναφέρεται στο «παράρτημα IV για τα είδη»·
 ολοκληρωμένο σχεδιασμό της περιοχής γύρω από τον τόπο του έργου·
 δημιουργία προγράμματος εκ των υστέρων παρακολούθησης με σκοπό τον εντοπισμό 

τυχόν απροσδόκητου ή άγνωστου αντικτύπου που να δικαιολογεί ενδεχομένως 
περαιτέρω τροποποιήσεις των όρων π.χ. αντισταθμιστικά μέτρα ή μέτρα μετριασμού·

και, επίσης, σχετικά με τα άρθρα 12 και 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους:
 τον τρόπο τήρησης του άρθρου 12, στοιχείο δ), και του άρθρο 16 της οδηγίας για τους 

οικοτόπους όσον αφορά το είδος Sicista betulina.

Όσον αφορά την οδηγία ΕΠΕ (οδηγία 85/337/EΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον)2, οι πληροφορίες που 
διαθέτει η Επιτροπή δείχνουν ότι έχει καταρτιστεί έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και ότι πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση πριν 
από την έγκριση του κατασκευαστικού νόμου ο οποίος εγκρίνει τα έργα για το εθνικό κέντρο 
δοκιμών ανεμογεννητριών στο Østerild. Εντούτοις, οι πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων 
δεν είναι επαρκώς λεπτομερείς προκειμένου η Επιτροπή να εντοπίσει ενδεχόμενη μη τήρηση 
των απαιτήσεων της οδηγίας ΕΠΕ. Η Επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τις 
εθνικές αρχές σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
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ακολουθήθηκε και του αποτελέσματός της σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις της οδηγίας 
ΕΠΕ.

Μόλις η Επιτροπή λάβει τις συμπληρωματικές πληροφορίες από τις δανικές αρχές, θα 
αξιολογήσει αν θα διερευνήσει περαιτέρω αυτήν την υπόθεση.


