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Θέμα: Αναφορά 0935/2011, του Karl-Georg Hildebrand, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα 
και άλλες 9 υπογραφές, σχετικά με προβλεπόμενη εγκατάσταση αιολικής ενέργειας 
στον δήμο Burghaun της Γερμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα αιολικά πάρκα καταπονούν τον άνθρωπο και τη φύση. Ο 
ίδιος δεν είναι καταρχήν πολέμιος της αιολικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
ανεμογεννήτριες τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο. Εντούτοις, θεωρεί απαράδεκτη τη 
δημιουργία αιολικού πάρκου στον δήμο Burghaun, διότι το αιολικό πάρκο προβλέπεται να 
αναγερθεί σε μια μέχρι πρότινος οικολογικά σχεδόν άθικτη φυσική περιοχή. Η περιοχή 
αποτελεί τόπο φωλεασμού και αναζήτησης τροφής του ψαλιδιάρη (Milvus milvus), ενός 
προστατευόμενου είδους αρπακτικού πτηνού. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι τοπικές αρχές 
επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο κατασκευής αιολικού πάρκου χωρίς να λάβουν υπόψη 
τις ενστάσεις που αναφέρει ο ίδιος και μία έκθεση που είχε καταρτισθεί σχετικά με την 
κατάσταση στο Burghaun.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

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 διέπεται σε επίπεδο ΕΕ 
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από την οδηγία 2009/174/EΚ1 (οδηγία για τα άγρια πτηνά) και την οδηγία 92/43/EΟΚ2

(οδηγία για τους οικοτόπους).

Όλα τα είδη άγριων πτηνών που απαντώνται στα κράτη μέλη της ΕΕ προστατεύονται από την 
οδηγία για τα άγρια πτηνά2. Σε συνδυασμό με την οδηγία για τους οικοτόπους, προβλέπουν 
αμφότερες μηχανισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διενεργείται εκτίμηση επιπτώσεων 
κάθε έργου στα είδη πτηνών. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι τα πάρκα 
αιολικής ενέργειας μπορούν να συμβαδίσουν με την προστασία των άγριων πτηνών.

Τα άγρια πτηνά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εξελίξεις 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 βιοποικιλότητα3. 
Ωστόσο, 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.

Η εν λόγω περιοχή ονομάζεται «Hühnerberg» και περικλείεται από τον αυτοκινητόδρομο A7 
και τις ομοσπονδιακές οδούς L3169 και B 27. Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται για 
αγροκαλλιέργεια. Δεν υπάρχει παρακείμενος τόπος του δικτύου Natura 2000. Στο 
περιφερειακό σχέδιο, η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται περιοχή προτεραιότητας για 
εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει κανένα έργο που 
να αφορά αιολικό πάρκο ούτε και άλλες προδιαγραφές ως προς τον αριθμό ή τις διαστάσεις 
των εν λόγω δυνητικών αιολικών πάρκων. Για την ακρίβεια, έχει γίνει μόνο ο εντοπισμός 
κατάλληλων περιοχών στο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο. Ο στρατηγικός σχεδιασμός 
βοηθά όχι μόνο στον εντοπισμό της πλέον κατάλληλης τοποθεσίας για παραγωγή αιολικής 
ενέργειας αλλά και στην πρόληψη του αντικτύπου της στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη διαδικασία χορήγησης άδειας προτού καταστεί δυνατή η υποβολή και ο 
προγραμματισμός συγκεκριμένου έργου κατασκευής αιολικού πάρκου σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Προσδιορίζεται ο αντίκτυπος στο τοπικό περιβάλλον, όπως π.χ., τυχόν σημαντικές 
επιπτώσεις στον πληθυσμό του ψαλιδιάρη, και κατά συνέπεια ενδέχεται να 
αναπροσαρμοστούν οι διαστάσεις του αιολικού πάρκου ή/και να ληφθούν μέτρα για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων. 

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρείχε ο αναφέρων και των εγγράφων που διατίθενται στο 
κοινό από τις εθνικές αρχές, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με τη φύση.
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