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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0856/2010 της Teresa Laska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της περιβαλλοντικής ένωσης «Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot», σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου 
στο Ustka στις πολωνικές ακτές της Βαλτικής Θάλασσας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, πρόεδρος της ως άνω περιβαλλοντικής ένωσης, διαμαρτύρεται για τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου στο Ustka στις πολωνικές ακτές της Βαλτικής 
Θάλασσας. Επισημαίνει ότι οι πολωνικές αρχές βαρύνονται στην εν λόγω υπόθεση με μη 
τήρηση των διατάξεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και παραπέμπει 
συγκεκριμένα στο άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται 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, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων διατήρησής του, καθώς και ότι 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. Η 
αναφέρουσα επίσης επισημαίνει ότι η εν λόγω τοποθεσία εντάσσεται στον κατάλογο του 
δικτύου Natura 2000 (PLH 220024 - Przymorskie Błota) και ότι το αιολικό πάρκο θα έχει 
καταστρεπτικές επιπτώσεις στον πληθυσμό άγριων πτηνών της περιοχής. Καθώς οι δημοτικές 
αρχές του Ustka θεωρούν ότι το αιολικό πάρκο είναι σημαντικότερο από τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος, η αναφέρουσα ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 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 11 Φεβρουαρίου 2011.

Το έργο για το οποίο κάνει λόγο η αναφέρουσα εμπίπτει:

α) στις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους1 όπου 
αναφέρεται 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, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον 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».

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους και 
επαναλαμβάνεται στα έγγραφα καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 62, 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. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις σωρευτικές επιπτώσεις του σχεδίου σε συνδυασμό με άλλα υφιστάμενα ή 
προγραμματισμένα σχέδια. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να εγκρίνουν ένα τέτοιο 
σχέδιο μόνον εφόσον βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου. 
Διαφορετικά, πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 4.
Από τα συνημμένα έγγραφα (γνωμοδοτήσεις των ΜΚΟ) φαίνεται ότι το σχέδιο εγκυμονεί 
σημαντικούς κινδύνους για πτηνά και νυχτερίδες, οι οποίοι δεν αναλύθηκαν δεόντως. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονήθηκε από τους ΜΚΟ, η εκτίμηση των 
επιπτώσεων στον τόπο του δικτύου Natura 2000 δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με τις φυσικές αξίες της περιοχής του έργου, την παρακολούθηση (κατά τη διάρκεια των 
εργασιών και μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης) και τις επιπτώσεις στις νυχτερίδες.
Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε η αναφέρουσα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ότι οι 
πολωνικές αρχές δεν εκτίμησαν δεόντως τις επιπτώσεις των τριών αιολικών πάρκων στους 
τόπους του δικτύου Natura 2000, όπως απαιτείται από το άρθρο 6, παράγραφος 3. Η 
Επιτροπή, επομένως, θα ζητήσει από τις πολωνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο και την εκτίμηση των επιπτώσεων.

β) Παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο θ, της οδηγίας ΕΠΕ3:
«Εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή άλλων μορφών 
ενέργειας (αιολικά πάρκα)». Η οδηγία ορίζει πως για τα σχέδια του παραρτήματος II, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν, είτε με εξέταση κατά περίπτωση είτε βάσει κατώτατων 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
2 Έγγραφο καθοδήγησης «Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites» (εκτίμηση 
έργων και σχεδίων με σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους του Natura 2000), Νοέμβριος 2001· κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση.
3 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), (ΕΕ L 175 της 5.7. 1985, σ. 
40) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5) και 
2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
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ορίων ή κριτηρίων, κατά πόσον το έργο θα πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση λόγω των 
πιθανώς σημαντικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας. Αν το κράτος μέλος κρίνει 
ότι το σχέδιο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, πρέπει να διενεργηθεί η 
διαδικασία της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Εάν η αρμόδια εθνική αρχή 
κρίνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου δεν απαιτούν τη διενέργεια ΕΠΕ, η απόφασή της 
πρέπει να περιέχει στο κείμενο ή εν παραρτήματι όλες τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατό 
να ελεγχθεί εάν βασίζεται σε επαρκή διερεύνηση και πρέπει να είναι διαθέσιμη στους 
πολίτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, τα αιολικά πάρκα στο Duninowo-Pęplino 
(U1) και το Możdżanowo-Starkowo (U2) υποβλήθηκαν σε διαδικασίες εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες για τα εν λόγω σχέδια. Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις έχουν 
καταρτισθεί για τα σχέδια και έχουν διεξαχθεί οι διαδικασίες που αφορούν διαβουλεύσεις με 
τις περιβαλλοντικές αρχές και τους πολίτες. Οι αναφέροντες άσκησαν έφεση κατά των 
αποφάσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και για τα δύο σχέδια: η έφεση για το 
αιολικό πάρκο U1 υποβλήθηκε στο επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο στις 30 Μαρτίου 2010, 
και το αίτημα για επανεξέταση της έφεσης για το αιολικό πάρκο U2 στο τοπικό εφετείο στις 
11 Ιουνίου 2010. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην 
Επιτροπή. Βάσει των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε η αναφέρουσα, η Επιτροπή δεν έχει 
εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ για τα σχέδια U1 και U2.

Όσον αφορά το σχέδιο στο Zaleskie PW, η αναφέρουσα δεν έχει προσκομίσει πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα αποστείλει επιστολή στις πολωνικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις όσον 
αφορά την προγραμματισμένη κατασκευή και τις σχετικές διαδικασίες έγκρισης.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Όπως αναφέρει στην πρώτη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τις 
πολωνικές αρχές σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο αιολικών πάρκων στην 
κοινότητα Ustka στην Πολωνία. Οι αρχές απάντησαν στην Επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2011.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, τα αιολικά πάρκα στο Duninowo-Pęplino (U1) και στο
Możdżanowo-Starkowo (U2) υποβλήθηκαν σε εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο
6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 για τους οικοτόπους. Προς επίρρωση αυτής της 
δήλωσης, οι αρχές προσκόμισαν στην Επιτροπή αντίγραφα των εκθέσεων ΕΠΕ, που 
περιλάμβαναν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με τους εν λόγω τόπους του δικτύου Natura 
2000 και αντίγραφα των αποφάσεων έγκρισης.

Όπως διευκρίνισαν οι αρχές, κατά τις διαδικασίες εκτίμησης, εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα 
αιολικά πάρκα βρίσκονται εκτός τόπων του δικτύου Natura 2000. Ο κοντινότερος τόπος 
κοινοτικής σημασίας του δικτύου Natura 2000, ο PLH220024 Przymorskie Błota, απέχει 1,9 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
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χλμ. από το αιολικό πάρκο του Duninowo-Pęplino (U1) και η κοντινότερη ζώνη ειδικής 
προστασίας, η PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku, απέχει 4,9 χλμ. Σχετικά με το
Możdżanowo-Starkowo (U2), οι κοντινότεροι τόποι κοινοτικής σημασίας του δικτύου Natura 
2000, οι PLH220024 Przymorskie Błota και PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy, απέχουν 
πάνω από 5 χιλιόμετρα και η κοντινότερη ζώνη ειδικής προστασίας, η PLB9900002 
Przybrzeżne Wody Bałtyku, απέχει 6,4 χλμ. από το αιολικό πάρκο.

Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι ο κοντινότερος ΤΚΣ PLH220024 εντάχθηκε στο δίκτυο
Natura 2000 προκειμένου να προστατευθούν εννέα τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικής 
σημασίας, κυρίως υγρότοποι, ημιφυσικοί λειμώνες και δασικές εκτάσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη την απόσταση και τον χαρακτήρα των πιο κοντινών τόπων του δικτύου Natura 2000, 
οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σχέδια δεν θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην 
ακεραιότητα των εν λόγω τόπων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι συντάκτες των εκθέσεων ΕΠΕ 
ανέλυσαν επίσης τις επιπτώσεις των σχεδίων στη χλωρίδα και την πανίδα, ιδίως όσον αφορά 
τα πτηνά και τις νυχτερίδες, καθώς και τις σωρευτικές επιπτώσεις με άλλα κοντινά αιολικά 
πάρκα. Βάσει αυτών των αναλύσεων, οι αρχές συμπέραναν ότι τα σχέδια δεν θα είχαν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, οι αρχές επέστησαν την 
προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι οι αποφάσεις έγκρισης των σχεδίων επέβαλαν στον 
φορέα ανάπτυξης του σχεδίου τριετή υποχρέωση παρακολούθησης των επιπτώσεων στις 
νυχτερίδες και τα πτηνά και εφαρμογής πρόσθετων μέτρων μετριασμού εάν παρίστατο 
ανάγκη. Κατά συνέπεια, οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα σχέδια συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους.

Συμπέρασμα
Κατόπιν ανάλυσης των εγγράφων που προσκόμισαν οι πολωνικές αρχές και η αναφέρουσα, η 
Επιτροπή δεν θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους κατά 
τη διαδικασία έγκρισης των αιολικών πάρκων Duninowo-Pęplino (U1) και Możdżanowo-
Starkowo (U2) στην κοινότητα Ustka.


