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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1315/2010 , της Kirsten Nielsen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή αιολικού πάρκου στη δανική νήσο Lolland και τη μη τήρηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο αυτής

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται κατά της σχεδιαζόμενης κατασκευής αιολικού πάρκου στην 
τοποθεσία Kappel του δήμου Lolland. Επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο αντιβαίνει στις 
διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και ειδικότερα στο άρθρο 6 αυτής σχετικά με τις 
ειδικές ζώνες διατήρησης και στο άρθρο 12 σχετικά με τα καθεστώτα αυστηρής προστασίας. 
Η αναφέρουσα επισημαίνει εν προκειμένω ότι η θιγόμενη τοποθεσία είναι οικότοπος 
διαφόρων αμφίβιων και ερπετών, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της οδηγίας, 
καθώς και ότι η θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Kappel περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
Natura 2000 (H 260) ως οικότοπος του μαρσουίνου (Phocoena phocoena). Ως εκ τούτου, η 
αναφέρουσα ζητεί να επιληφθούν του ζητήματος τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Σε επίπεδο ΕΕ, η προστασία της φύσης ρυθμίζεται από την οδηγία 2009/174/ΕΚ1 (οδηγία για 
τα πτηνά) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία για τους οικοτόπους). Στόχος των οδηγιών 
                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
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αυτών είναι να διασφαλισθεί το καλό καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών 
που καλύπτονται από αυτές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
χαρακτηρίσουν τοποθεσίες ως ζώνες ειδικής προστασίας για τα πτηνά, δυνάμει της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ και ειδικές ζώνες διατήρησης για οικοτόπους και είδη που καλύπτονται από την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Οι τοποθεσίες αυτές απαρτίζουν το δίκτυο Natura 2000.

Έργα με πιθανό σημαντικό αντίκτυπο στους τόπους Natura 2000 πρέπει να υπόκεινται σε 
κατάλληλη εκτίμηση πριν από την έγκρισή τους. Το έργο εγκρίνεται μόνο εάν η εκτίμηση 
επιπτώσεων δείξει ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τους στόχους διατήρησης του τόπου. Τα 
έργα μπορούν να εγκριθούν ακόμη και εάν συνεπάγονται σημαντικές επιπτώσεις σε 
τοποθεσία του Natura 2000 μόνο εάν είναι απαραίτητα για λόγους σημαντικού δημόσιου 
συμφέροντος, δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και προβλέπονται μέτρα προστασίας της 
συνολικής συνοχής του δικτύου (άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).

Το άρθρο 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους ζητεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να θεσπισθεί ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας των ζωικών ειδών 
που αναφέρονται στο σημείο α) του Παραρτήματος IV. Το άρθρο 16 προβλέπει ορισμένες 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15, παράγραφοι α) και β).

Στους κάτωθι συνδέσμους περιέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την προστασία της φύσης και συγκεκριμένα για τα έργα αιολικής ενέργειας και 
την προστασία της φύσης:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Η Επιτροπή έχει λάβει καταγγελία για το ίδιο ζήτημα από το ίδιο πρόσωπο.

Κατόπιν αξιολόγησης της καταγγελίας και διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας, η Επιτροπή 
ενημερώθηκε ότι για το ίδιο έργο έχει ασκηθεί έφεση στο δανικό Συμβούλιο 
Περιβαλλοντικών Καταγγελιών (Naturklagenævnet). Προκειμένου να εξακριβώσει την 
κατάσταση, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις εθνικές αρχές της Δανίας ζητώντας πληροφορίες 
σχετικά με το καθεστώς των εν εξελίξει εθνικών διαδικασιών αναθεώρησης.

Γενικά, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να υποκαταστήσει εθνικό δικαστή ο 
οποίος οφείλει να εγγυάται την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή σημειώνει 
ότι η αρχή αυτής της θέσης έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεδομένου ότι 
στο σημείο ΙΑ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 
αναφέρονται τα εξής:

«λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες θα πρέπει ειδικότερα να ενημερωθούν ότι –όπως 
αναγνωρίστηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στην απόφαση του Δεκεμβρίου του 2009 με 
την οποία ολοκληρώθηκε η έρευνα για την καταγγελία 822/2009/BU κατά της Επιτροπής– οι 
διαδικασίες των εθνικών δικαστηρίων αποτελούν μέρος της διαδικασίας εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, και ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να 
επιληφθεί ζητημάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών των εθνικών δικαστηρίων ή 
να αναθεωρήσει το αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών».

Το Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. παράγραφος 48 της 
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απόφασης στην υπόθεση C-555/07 της 19.01.2010) ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι εξίσου 
αρμόδια να ερμηνεύουν και να επιβάλλουν την εθνική νομοθεσία υπό το πρίσμα του δικαίου 
της ΕΕ:

«Εξ αυτού έπεται ότι, εφαρμόζοντας το εσωτερικό δίκαιο, ο καλούμενος να το ερμηνεύσει 
εθνικός δικαστής οφείλει να το πράξει στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπό το πρίσμα του 
γράμματος και του σκοπού της οδηγίας αυτής, ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο με αυτήν 
αποτέλεσμα, συμμορφούμενος έτσι προς το άρθρο 288, τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ» (βλ., συναφώς, 
αποφάσεις von Colson και Kamann, σκέψη 26· Marleasing, σκέψη 8· Faccini Dori, σκέψη 26· 
και Pfeiffer και άλλοι, σκέψη 113). Η επιταγή περί σύμφωνης προς το δίκαιο της Ένωσης 
ερμηνείας του εθνικού δικαίου είναι εγγενής στο σύστημα της Συνθήκης, καθόσον επιτρέπει στο 
εθνικό δικαστήριο να εξασφαλίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την πλήρη 
αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης όταν εκδίδει απόφαση επί εκκρεμούς ενώπιόν του 
διαφοράς (βλ, συναφώς, προπαρατεθείσα απόφαση Pfeiffer κ.λπ., σκέψη 114)».

Κατόπιν επαλήθευσης με τις δανικές αρχές του καθεστώτος και του εύρους της εν εξελίξει 
εθνικής διαδικασίας προσφυγής για το εν λόγω έργο, η Επιτροπή θα προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες, που ενδεχομένως να περιλαμβάνουν πλήρη διερεύνηση του ζητήματος.


