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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1261/2010, του Andreas Meller, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του δήμου του Ostseebad Prerow, σχετικά με την εναπόθεση λυμάτων από 
βυθοκόρηση σε φυσική περιοχή οικολογικού ενδιαφέροντος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι η εναπόθεση λυμάτων από βυθοκόρηση σε φυσική περιοχή 
οικολογικού ενδιαφέροντος αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατά τον ίδιο, δόθηκε 
άδεια για την εναπόθεση λυμάτων από βυθοκόρηση στην εν λόγω περιοχή χωρίς 
προηγούμενο έλεγχο ή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θεωρεί ότι πρόκειται για 
παραβίαση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων) και 
79/409/ΕΟΚ (οδηγία περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών). Ζητεί, συνεπώς, τη 
διενέργεια έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο λιμένας «Darßer Ort» κατασκευάστηκε ως στρατιωτική εγκατάσταση από την πρώην 
Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία το 1962. Μετά την επανένωση με την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας, οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν χρειάζονταν πλέον τον λιμένα. Ο 
λιμένας βρίσκεται στο κέντρο του εθνικού πάρκου «Nationalpark Vorpommersche 
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Boddenlandschaft» και εμπίπτει στην οδηγία για τους οικοτόπους1, τόπος «Darß» 
(DE1541301) και στην οδηγία για τα πτηνά2, τόπος «Vorpommersche Boddenlandschaft und 
nördlicher Strelasund» (DE1542401). Σύμφωνα με την εθνική λιμενική νομοθεσία έκτακτης 
ανάγκης, ο λιμένας αυτός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από μία σωσίβια λέμβο και από 
ιδιωτικά σκάφη, αλλά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Η λειτουργία του λιμένα επιτρέπεται 
μόνο έως ότου καθοριστεί εναλλακτική τοποθεσία εκτός του πάρκου. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
στους στόχους3 του εθνικού πάρκου.

Για την πρόσβαση στον λιμένα πραγματοποιείται κάθε χρόνο βυθοκόρηση εξαιτίας της 
φυσικής καθίζησης. Σύμφωνα με δεσμευτική συμφωνία του Διοικητικού Δικαστηρίου μεταξύ 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ και των εθνικών αρχών, η βυθοκόρηση για την περίοδο 2009/2010 θα 
είναι η τελευταία. Η άμμος που λαμβάνεται από τη βυθοκόρηση της διόδου θα 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπλαση του περιβάλλοντος της περιοχής που δεν χρησιμοποιείται 
άμεσα από τη σωσίβια λέμβο. Μέρος της συμφωνίας αποτελεί το κλείσιμο του λιμένα σε 
περίπτωση φυσικής καθίζησης που παρακωλύει την ομαλή λειτουργία λόγω της απουσίας 
βυθοκόρησης.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για πιθανή παραβίαση του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για 
τους οικοτόπους που ορίζει ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη 
διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο 
[…] εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων διατήρησής του. Από τα συμφραζόμενα και τον σκοπό του άρθρου 6, είναι εμφανές 
ότι ο όρος «διαχείριση» πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται στη «διατήρηση» ενός τόπου, 
δηλαδή ο όρος «διαχείριση» πρέπει να ερμηνεύεται κατά την έννοια με την οποία 
χρησιμοποιείται στο άρθρο 6, παράγραφος 1: Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα 
σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης […]. Το άρθρο 1, σημείο α), 
της οδηγίας για τους οικοτόπους ορίζει τη διατήρηση ως εξής: ένα σύνολο μέτρων που 
απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί 
ειδών αγρίας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση όπως ορίζεται στα στοιχεία ε) 
και θ).

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εθνική αρχή έθεσε σαφείς στόχους για τη διατήρηση και την 
αποκατάσταση του τόπου «Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft» του δικτύου 
Natura. Ο υφιστάμενος λιμένας «Darßer Ort» ως έχει αναγνωρίστηκε ως παράγοντας που 
διαταράσσει το οικοσύστημα του τόπου. Σύμφωνα με την αρμόδια εθνική αρχή4, η άμμος που 

                                               
1 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.
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση οδηγίας 79/409/ΕΟΚ)· ΕΕ L 20 
της 26.1.2010, σ. 7-25.

3 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002):
Nationalparkplan – Leitbild und Ziele.

4 Απάντηση προς «Kleine Anfrage» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση Μεκλεμβούργου-
Δυτικής Πομερανίας, υποερώτημα 2 και 3, (8.7.2010)· πληροφορίες παρεχόμενες από τον 
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εξάχθηκε από τη βυθοκόρηση για την πρόσβαση στον λιμένα θα χρησιμοποιηθεί για τη 
βελτίωση και αποκατάσταση των «στομίων εισόδου θαλάσσιου νερού» του οικοτόπου.

Συμπέρασμα

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον.

                                                                                                                                                  
αναφέροντα.


