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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1008/2010 του Peter Kranz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
λαϊκή διαμαρτυρία κατά σχεδίου κατασκευής αιολικού πάρκου στο 
Wolfhagen/Έσση 

1. Περίληψη της αναφοράς

Το 2008 ξεκίνησε λαϊκή εκστρατεία για την παύση της κατασκευής ενός αιολικού πάρκου. Το 
προβλεπόμενο αιολικό πάρκο θα βρίσκεται πλησίον φυσικού καταφυγίου (Habichtswald) στο 
οποίο ζουν πολλά προστατευόμενα είδη. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, οι τοπικές αρχές 
αρνούνται να μετέχουν σε συζητήσεις για την ανεύρεση εναλλακτικής τοποθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η αναφορά

Το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020. Για τον σκοπό αυτόν, καθορίζονται επί του παρόντος κατάλληλες 
περιοχές για μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας και εκτιμάται ο πιθανός οικονομικός και 
οικολογικός τους αντίκτυπος. Ως κατάλληλη για τη φιλοξενία τεσσάρων ανεμογεννητριών, 
μετά τις πέντε οι οποίες είχαν αρχικά σχεδιαστεί, ορίστηκε μια περιοχή κοντά στην πόλη 
Wolfhagen (περιοχή του Kassel, Έσση/Γερμανία) στο δάσος «Rödeser Berg». Το σχέδιο 
εκπονείται από την «Stadtwerke Wolfhagen».

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να παύει την εκτέλεση έργων. Ο ρόλος 
της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη 
μέλη κατά την έγκριση αυτών των έργων. Η προστασία της φύσης ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ 
από την οδηγία 2009/174/EΚ1 (οδηγία για τα άγρια πτηνά) και την οδηγία 92/43/EΟΚ2

(οδηγία για τους οικοτόπους). Στόχος αυτών των οδηγιών είναι η διατήρηση της καλής 
κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών που καλύπτονται από τις οδηγίες. Για τον σκοπό 
αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν περιοχές ως ζώνες ειδικής προστασίας για τα άγρια 
πτηνά σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/EΚ και ειδικές ζώνες διατήρησης για τους 
οικοτόπους και τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 92/43/EΟΚ. Οι περιοχές αυτές 
αποτελούν το δίκτυο Natura 2000.

Πριν από την έγκριση έργων τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή 
του δικτύου Natura 2000 πρέπει να διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση. Το έργο μπορεί να 
εγκριθεί μόνο εφόσον η εκτίμηση καταδείξει ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τους στόχους 
διατήρησης της περιοχής. Έργα δύναται να εγκριθούν ακόμα και αν έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, εφόσον κρίνονται απαραίτητα για λόγους 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, δεν υφίστανται εναλλακτικές λύσεις και προβλέπονται 
μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής του δικτύου Natura 2000 (άρθρο 6 της οδηγίας 
92/43/EΟΚ).

α) Η οδηγία για τους οικοτόπους και η οικολογική διάσταση του εν λόγω δάσους

Το δάσος του «Rödeser Berg» δεν αποτελεί περιοχή η οποία προστατεύεται βάσει της 
οδηγίας 92/43/EΟΚ. Σύμφωνα με τη δασική αρχή της Έσσης, το δάσος έχει ήδη υποστεί εν 
μέρει ζημιές από την καταιγίδα Kyrill το 2007 και τη συνακόλουθη μόλυνση από σκολυτίδες. 
Το δάσος καλύπτει έκταση 1.000 εκταρίων, ενώ η περιοχή που προβλέπεται για τη μονάδα 
παραγωγής αιολικής ενέργειας καλύπτει έκταση 1,5 εκταρίου. Η δασική νομοθεσία της 
Έσσης προβλέπει ότι για κάθε δασική περιοχή η οποία αποψιλώνεται –ανεξάρτητα από το αν 
είχε εκ των προτέρων υποστεί εν μέρει ζημιές ή όχι– πρέπει να πραγματοποιείται αναδάσωση 
σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία. Κατά συνέπεια, δεν χάνεται ούτε τετραγωνικό μέτρο δάσους. 

β) Η οδηγία για τα άγρια πτηνά

Όλα τα είδη των πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος 
των κρατών μελών προστατεύονται από την οδηγία για τα άγρια πτηνά σε συνδυασμό με την 
οδηγία για τους οικοτόπους. Και οι δύο προβλέπουν μηχανισμό προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι κάθε έργο, όπως οι σχεδιαζόμενες ανεμογεννήτριες, εκτιμάται όσον αφορά 
τις επιπτώσεις του στα είδη πτηνών. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι τα πάρκα 
αιολικής ενέργειας μπορούν να συμβαδίσουν με την προστασία των άγριων πτηνών. Οι 
                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 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/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ· ΕΕ L 020 
της 26.1.2010, σ.7
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εξελίξεις στον τομέα της αιολικής ενέργειας πρέπει να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της 
ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης καθώς και άλλη σχετική διεθνή νομοθεσία για τη φύση που 
ισχύει στην Ευρώπη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους στόχους και τις απαιτήσεις της 
πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα άγρια πτηνά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εξελίξεις στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας. Αυτό ισχύει, επίσης, και για άλλα σχετικά είδη και τύπους οικοτόπων που 
θεωρούνται ότι διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο λόγω ακατάλληλων εξελίξεων στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προωθεί την ορθή πρακτική σχετικά με την 
τοποθεσία, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τέτοιων 
εγκαταστάσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τους στη βιοποικιλότητα1.

Το γεγονός ότι ένα έργο αιολικής ενέργειας ενδέχεται να έχει αντίκτυπο σε ορισμένα είδη 
πτηνών που ζουν στην περιοχή δεν συνιστά λόγο για να θεωρηθεί ότι το εν λόγω έργο 
επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση αυτών των ειδών στην περιοχή. Σύμφωνα με την αρμόδια 
εθνική αρχή, το έργο αυτό υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία 
περιλαμβάνει, επίσης, τις επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό πτηνών. Συμπερασματικά 
αναφέρεται ότι η περιοχή της μονάδας παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι ελάσσονος 
σημασίας για τα αποδημητικά ή ενδημικά πτηνά.

Εντούτοις, μια ομάδα εργασίας, που αποτελείται από εμπειρογνώμονες στη διατήρηση της 
φύσης, επικεφαλής έργων αιολικής ενέργειας και τις αρχές, εκτιμά επί του παρόντος τον 
καλύτερο τρόπο ευθυγράμμισης των σχεδίων αιολικής ενέργειας του κρατιδίου με την 
προστασία των πτηνών. Όσον αφορά την περιοχή στο «Rödeser Berg», προβλέπεται 
πλατφόρμα μέτρησης και δοκιμών για την εκτίμηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των 
ανεμογεννητριών, εν γένει, και ειδικότερα στις νυχτερίδες χρησιμοποιώντας υπερηχητικά 
κύματα.

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας που 
απέστειλε ο αναφέρων στην Επιτροπή Αναφορών την 21η Μαρτίου 2011, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων προσκόμισε πρόσθετες πληροφορίες στις 3 Ιουνίου, % Αυγούστου και 29 
Σεπτεμβρίου 2011. Η πρώτη ανακοίνωση για την εν λόγω αναφορά κάλυψε ήδη αυτές τις 
πληροφορίες. 
Μετά την προφορική επικοινωνία της Επιτροπής με την Επιτροπή Αναφορών στις 4 
Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του αναφέροντα
                                               
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010): Guidance document on wind energy developments and Natura 

2000 (Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της αιολικής ενέργειας 
και το δίκτυο N a t u r a  2000). Σύνδεσμος: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
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ότι το περιφερειακό σχέδιο αιολικής ενέργειας στην βόρειο Έσση καταργήθηκε από το 
Διοικητικό Δικαστήριο του Kassel. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναληφθεί νέα περιβαλλοντική 
αξιολόγηση του σχεδίου από την περιφερειακή αρχή.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες, η Επιτροπή δεν έχει αποδείξεις για παραβίαση
της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση. 


