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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.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.) , που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η Επιτροπή αξιολόγησε την καταγγελία από τεχνική άποψη και το 2011 επικοινώνησε δύο 
φορές με τις δανικές αρχές σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου κατασκευής κέντρου δοκιμών 
ανεμογεννητριών στο Østerild. Εξέτασε επίσης τη διαδικασία εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εφαρμόστηκε σε σχέση με το εν λόγω έργο. Συγκεκριμένα, 
η Επιτροπή έχει αξιολογήσει τις απαντήσεις των αρμόδιων δανικών αρχών σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα:

Πιθανοί κίνδυνοι σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο από την αλλαγή στην υδρολογική 
κατάσταση στην τοποθεσία εκτέλεσης του έργου, όσον αφορά γειτονικές περιοχές που ανήκουν 
στο δίκτυο Natura 2000:

Εν προκειμένω, διευκρινίστηκε ότι θα υπάρξουν, συνολικά, 12 έργα μετριασμού ώστε να 
διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρχει επιπλέον έκλυση αζώτου στις τοποθεσίες του δικτύου 
Natura 2000 ως αποτέλεσμα της αποψίλωσης δασών. Όλοι οι εν λόγω υγρότοποι θα 
βρίσκονται εκτός των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000. Ορισμένες τάφροι θα κλείσουν 
ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο φυσική μορφή υδρολογικής κατάστασης. 
Έχοντας αξιολογήσει τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή δεν στάθηκε δυνατόν να καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στην υδρολογική κατάσταση στην τοποθεσία του έργου 
ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε οικοτόπους και είδη σε τοποθεσίες του δικτύου 
Natura 2000 που βρίσκονται κατάντη.

Πιθανοί κίνδυνοι για κύκνους και χήνες που αναζητούν τροφή στην τοποθεσία του έργου:

Μετά τις δύο φορές που επικοινώνησαν με τις δανικές αρμόδιες αρχές, διασαφηνίστηκε ότι η 
αρόσιμη γη στην περιοχή του έργου χρησιμοποιείται κατά καιρούς από κύκνους και χήνες 
που αναζητούν τροφή, αλλά λιγότερο συχνά και σε μικρότερους αριθμούς σε σύγκριση με 
άλλες περιοχές στην περιφέρεια. Αυτές οι πληροφορίες υποστηρίζονται από δεδομένα για 
παρακολουθήσεις πτηνών κατά την περίοδο 2008-2011 και πληροφορίες από τον ιστότοπο 
του εθνικού παραρτήματος της BirdLife. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν 
στάθηκε δυνατόν να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τοποθεσία του έργου θα προσέλκυε 
κύκνους και χήνες που αναζητούν τροφή, ενώ το θέμα των διαδρομών πτήσης τους θα 
μελετηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος παρακολούθησης. 

Εκτίμηση του σωρευτικού αντικτύπου στον θαλασσαετό (Haliaeetus albicilla):

Επιβεβαιώθηκε ότι εμφανίζονται θαλασσαετοί στην περιοχή, παρόλο που κατά κύριο λόγο 
βρίσκονται σε τοποθεσίες Natura 2000 νότια της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Η τοποθεσία 
του έργου δεν κρίνεται σημαντική για τα είδη. Σχεδιάζονται ορισμένα μέτρα που μπορεί να 
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βοηθήσουν να μειωθεί ο κίνδυνος των θανατηφόρων ατυχημάτων λόγω συγκρούσεων, π.χ. 
υπόγεια καλωδίωση μιας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος που διασχίζει την τοποθεσία του 
έργου, την αποξήλωση τουλάχιστον πέντε υφιστάμενων ανεμογεννητριών που βρίσκονται 
κοντά. Επιπλέον, θα υπάρξει γενική παρακολούθηση όλων των ειδών που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά που έχουν καταγραφεί στην τοποθεσία του έργου, 
μεταξύ των οποίων και οι θαλασσαετοί.

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι για αποδημητικά πτηνά:

Ως αποτέλεσμα της πιλοτικής έρευνας της ΕΕ, διευκρινίστηκε ότι μια διαδρομή πτήσης, η 
οποία χρησιμοποιείται πολύ συχνά κατά την εαρινή μετανάστευση, με κατεύθυνση από 
βορρά προς νότο, διέρχεται από τη βόρεια Jutland. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό 
μετανάστευσης έχει πιο ανατολική τοποθεσία με κατεύθυνση προς τη Σουηδία και τη 
Νορβηγία και συνεπώς δεν επικεντρώνεται σε εκείνο το τμήμα της βορειοδυτικής Jutland 
όπου θα κατασκευαστεί το κέντρο δοκιμών. Επιπλέον, οι επτά ανεμογεννήτριες θα είναι σε 
θέσεις παράλληλες προς τις κύριες κατευθύνσεις πτήσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
γενική έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στα πτηνά αυτού του είδους οι 
μεγάλες γεννήτριες που θα δοκιμαστούν στο κέντρο, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα 
παρακολούθησης. 

Η παρουσία του αρουραίου Sicista betulina στην τοποθεσία του έργου:

Σχετικά με το είδος Sicista betulina, οι δανικές αρχές σημείωσαν ότι απαντάται ευρέως στην 
περιοχή και βρίσκεται κοντά, αλλά όχι εντός της τοποθεσίας του έργου. Με την κυριαρχία 
των καλλιεργειών κωνοφόρων δέντρων και αρόσιμης γης, σπανίζουν στην εν λόγω τοποθεσία 
χαρακτηριστικά οικοτόπων που προτιμούνται από τα είδη. Εκτός από το ότι θα 
δημιουργηθούν πολλά νέα στοιχεία τοπίου, όπως λίμνες, υγρότοποι, ρεικότοποι, βοσκοτόπια 
κ.λπ., θα μπορούσαν επίσης να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για το είδος Sicista 
betulina και άλλα είδη.

Χωροθέτηση της τοποθεσίας έργου:

Εν προκειμένω, η Επιτροπή επίσης ρώτησε μέσω του πιλοτικού συστήματος της ΕΕ αν έχουν 
πραγματοποιηθεί τυχόν αναλύσεις προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσον είναι συμβατές 
οι διάφορες προτάσεις και αν υπάρχει κίνδυνος μέτρα που ελήφθησαν για να λυθεί ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα να προκαλέσουν ακουσίως άλλους κινδύνους· π.χ. αν κάποιος από 
τους νέους υγροτόπους ή λίμνες ενδέχεται να προσελκύει νυχτερίδες για την αναζήτηση 
τροφής επικίνδυνα κοντά στις ανεμογεννήτριες. Επί αυτού του θέματος, οι δανικές αρχές 
εξήγησαν ότι επί του παρόντος η τοποθεσία του έργου δεν προσελκύει νυχτερίδες. Αλλά με 
την επικείμενη αποκατάσταση του τοπίου, οι δανικές αρχές παραδέχονται ότι υπάρχει 
πιθανότητα να δημιουργηθούν νέοι και πιο ελκυστικοί οικότοποι για τις νυχτερίδες. Συνεπώς, 
οι νυχτερίδες θα καλύπτονται από το πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο θα διεξαχθεί από 
το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Έρευνας (NERI) στο Πανεπιστήμιο του Aarhus (βλ. 
επίσης σημείο Πρόγραμμα μεταπαρακολούθησης).

Πρόγραμμα μεταπαρακολούθησης:

Διευκρινίστηκε ότι μία από τις προϋποθέσεις για την έγκριση του νόμου σχετικά με το κέντρο 
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δοκιμών ήταν, πριν από την κατασκευή του κέντρου, να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης για να μελετηθούν οι επιπτώσεις στα πτηνά και τις νυχτερίδες 
συγκεκριμένα. Επίσης προβλέπεται γενική παρακολούθηση όλων των ειδών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά που έχουν καταγραφεί στην 
περιοχή του έργου και σε σχέση με την τοπική κατανομή του πληθυσμού τους. Το 
πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει τα εξής:

• Εμφανίσεις, χωρική κατανομή και υψόμετρο πτήσης των ειδών: αγριόκυκνος, 
βραχυραμφόχηνα και χωραφόχηνα, και αυτόματες καταγραφές της γιδοβυζάστρας κοντά στις 
ανεμογεννήτριες με υπέρυθρες κάμερες. Τα θύματα των συγκρούσεων θα αναζητηθούν με 
τυποποιημένες μεθόδους, με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Η παρακολούθηση των 
πτηνών περιλαμβάνει μελέτη βάσης κατά το 2011-2012 και πρόγραμμα μετά την κατασκευή 
κατά το 2013-2016·
• Βασική παρακολούθηση νυχτερίδων, συμπεριφορά στις ανεμογεννήτριες 
(συμπεριλαμβανομένων αυτόματων καταγραφών) και έρευνα στο έδαφος για θύματα 
σύγκρουσης· με αρχική μελέτη κατά το 2011 και μελέτες μετά την κατασκευή κατά το 2013-
2014·
• Ένα πρόγραμμα για οικοτόπους θινών, που καλύπτει μια μελέτη βάσης και μελέτες 
μετά την κατασκευή κατά το 2021.

Όσον αφορά τα λιγότερο μετακινούμενα είδη του Παραρτήματος ΙV (δηλ. άλλα είδη εκτός 
από νυχτερίδες, π.χ. αμφίβια και αμμόσαυρες) διευκρινίστηκε ότι το σχέδιο υλοποίησης του 
έργου στοχεύει να αποκαταστήσει παλαιούς οικοτόπους και να δημιουργήσει νέους, 
στηρίζοντας τους τοπικούς πληθυσμούς πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα. Οι δανικές αρχές 
δεν θα δρομολογήσουν, κατά συνέπεια, λεπτομερή παρακολούθηση στη συνέχεια για τα είδη 
του Παραρτήματος IV, αλλά η αποκατάσταση των ρεικοτόπων έχει μείζονες συνέπειες στην 
περιβαλλοντική διαχείριση και οι επιπτώσεις της θα μελετηθούν στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης. Τέλος, οι δανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι θα πραγματοποιηθούν οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές στη λειτουργία του κέντρου δοκιμών, στον 
βαθμό που χρειάζονται ανάλογα με τα πορίσματα του προγράμματος παρακολούθησης.

Συμμόρφωση με την οδηγία 2011/92/ΕΕ (προγενέστερα οδηγία 85/337/ΕΟΚ) (εφεξής οδηγία 
ΕΠΕ):

Σε σχέση με αυτό το θέμα, διευκρινίστηκε ότι παρόλο που χορηγήθηκε στο έργο άδεια 
κατασκευής με την έγκριση εκ μέρους του κοινοβουλίου του νόμου αριθ. 647 στις 15 Ιουνίου 
2010 για κέντρο δοκιμών ανεμογεννητριών στο Østerild, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε 
διεξαγάγει προγενέστερα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη συμμετοχή της 
κοινής γνώμης. Η έκθεση ΕΠΕ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Ιανουαρίου 2010 με 
προθεσμία τις 5 Μαρτίου 2010. Με τη δημόσια διαβούλευση ζητήθηκαν ορισμένες 
συμπληρωματικές εκτιμήσεις και προσαρμογές στο έργο. Το εν λόγω υλικό δημοσιεύθηκε 
στον ιστότοπο του Naturstyrelsen.

Στις 9 Απριλίου 2010, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο. Από εκείνη την ημέρα και 
μετά, η κοινή γνώμη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούσαν να συμβουλευθούν όλα τα 
σχετικά έγγραφα στον ιστότοπο του κοινοβουλίου και είχαν την ευκαιρία να παραστούν 
ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας. Το Naturstyrelsen 
επίσης δημοσίευσε ορισμένα έγγραφα στον ιστότοπό του τα οποία εστάλησαν στα μέρη της
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συμφωνίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Στις 20 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε 
ακρόαση εμπειρογνωμόνων στο Christiansborg για βουλευτές και τον Τύπο. Το νομοσχέδιο 
στη συνέχεια συζητήθηκε διεξοδικά από την κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος και 
χωροταξίας, η οποία έθεσε ορισμένες ερωτήσεις και ζήτησε πλήθος υπομνημάτων 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Στις 4 Ιουνίου 2010, 
το νομοσχέδιο για το κέντρο δοκιμών ανεμογεννητριών στο Østerild εγκρίθηκε και έγινε 
νόμος.

Τον Νοέμβριο του 2010, ανακοινώθηκε ότι το έργο που είχε σχεδιαστεί βάσει του νόμου 
κατασκευής του Ιουνίου του 2010 δεν πληρούσε στο έπακρο τους εθνικούς κανόνες περί 
θορύβου. Συνεπώς, ο υπουργός Περιβάλλοντος ανέστειλε την εκτέλεση του έργου και προέβη 
σε ενέργειες για τη σύνταξη συμπληρωματικής έκθεσης ΕΠΕ και σχεδίου τροποποίησης του 
νόμου που απαιτείται για την τροποποίηση του έργου που περιγράφεται στην αρχική έκθεση 
ΕΠΕ του 2009 ώστε να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανόνες περί θορύβου για τις 
ανεμογεννήτριες. Η συμπληρωματική έκθεση ΕΠΕ και το τροποποιητικό νομοσχέδιο τέθηκαν 
σε δημόσια διαβούλευση από τις 8 Δεκεμβρίου 2010 έως τις 6 Ιανουαρίου 2011. Στις 24 
Φεβρουαρίου 2011, η τροποποιητική πράξη εγκρίθηκε και έγινε νόμος από το κοινοβούλιο. 
Τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει η 
υλοποίηση του έργου.

Η Επιτροπή ρώτησε επίσης τις δανικές αρχές πώς συμμορφώθηκαν με την εξαίρεση στο 
άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδηγίας ΕΠΕ. Οι δανικές αρχές απάντησαν ότι τόσο ο αρχικός 
νόμος του 2010 όσο και ο τροποποιητικός νόμος του 2011 καθορίζουν τις λεπτομέρειες του 
έργου σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδηγίας. Για τους σκοπούς της έγκρισης 
του έργου, ο υπουργός και το κοινοβούλιο διέθεταν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες οι 
οποίες, βάσει των όσων ορίζονται στην οδηγία ΕΠΕ, πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια 
αρχή κατά τη διάρκεια της γενικής διαδικασίας έγκρισης παρόμοιου έργου από 
επιχειρηματία. Επιπλέον, σύμφωνα με τις δανικές αρχές, με τη διαδικασία διαβούλευσης και 
τη δανική νομοθετική διαδικασία διασφαλίστηκε ότι όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες για το 
έργο και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό με στόχο τον 
δημόσιο διάλογο πριν από την έγκριση των νόμων. 

Συμπέρασμα
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πτηνά 2009/147/EΚ, της οδηγίας για τους οικοτόπους, 92/43/EΟΚ ή της οδηγίας ΕΠΕ, 
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