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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1077/2011  του Sigrid Kremser, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Bürgerinitiative Starkenberg, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή 
αιολικού πάρκου σε τόπο αναπαραγωγής και χορτονομής του τσίφτη και του 
ψαλιδάρη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της κατασκευής αιολικού πάρκου στον δήμο Starkenberg 
της Θουριγγίας στη Γερμανία. Το αιολικό πάρκο πρόκειται να κατασκευαστεί στον τόπο 
αναπαραγωγής και χορτονομής του τσίφτη (Milvus migrans) και του ψαλιδάρη (Milvus 
milvus). Η περιοχή αποτελεί επίσης ενδιαίτημα και άλλων ζωικών ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων προστατευόμενων ειδών νυχτερίδων. Επιπλέον, ο αναφέρων δηλώνει 
ότι προβλέπεται η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε κατοικίες, γεγονός το 
οποίο συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο σχέδιο εγκατάστασης 2 ανεμογεννητριών στην περιοχή της 
κοινότητας Starkenberg (Γερμανία, Θουριγγία). Κατά τον αναφέροντα, η προταθείσα περιοχή 
αποτελεί ενδιαίτημα αναπαραγωγής και χορτονομής για τον ψαλιδιάρη (Milvus milvus), τον 
τσίφτη(Milvus migrans), το δενδρογέρακο (Falco subbuteo), το μελισσοφάγο (Merops 
apiaster), τον ποταμοσφυριχτή (Charadrius dubius), τον αετομάχο (Lanius collurio), καθώς 
και για νυχτερίδες. Ο αναφέρων δηλώνει ότι το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο παραβιάζει την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης.
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Η Επιτροπή δε διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει ή να παύει έργα. Ο ρόλος της Επιτροπής 
συνίσταται στο να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά το δίκαιο της ΕΕ όταν 
εγκρίνουν κάποιο έργο. 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).

Όλα τα είδη άγριων πτηνών που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στο ευρωπαϊκό έδαφος κρατών 
μελών της ΕΕ προστατεύονται από την οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. 
Συμπληρούμενη από την οδηγία για τους οικοτόπους, και οι δύο οδηγίες παρέχουν έναν 
μηχανισμό διασφάλισης του ότι κάθε έργο αξιολογείται όσον αφορά τις συνέπειές του στα 
διάφορα είδη πτηνών. Εκτός αυτού, η Επιτροπή υποστηρίζει έντονα ότι η κατασκευή 
αιολικών πάρκων και η προστασία των άγριων πτηνών μπορούν να συμπορεύονται.

Τα άγρια πτηνά αλλά και άλλες ταξινομικές κατηγορίες και είδη οικοτόπων μπορούν να είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητα σε έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας. Έτσι, η Επιτροπή προωθεί την 
ορθή πρακτική σε σχέση με τον τόπο, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την κατασκευή και 
τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, με σκοπό να ελαχιστοποιήσει την επίδρασή τους στη 
βιοποικιλότητα.  Η Επιτροπή έχει συνεπώς εκδώσει ένα καθοδηγητικό έγγραφο που 
επικεντρώνεται στα έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας.3

Η περιοχή που μας ενδιαφέρει βρίσκεται στη θέση του εργοστασίου κατασκευαστικών 
υλικών του Starkenberg. Ένας επενδυτής σχεδιάζει να χτίσει δύο ανεμογεννήτριες. Δεν 
υπάρχει ζώνη Natura 2000 στη γειτονική περιοχή. Σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) και το 
Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,4 εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών το αν τα έργα αιολικής ενέργειας υπόκεινται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  Συνεπώς, σύμφωνα με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, αυτό το 
έργο ήταν υπερβολικά μικρό για μια τέτοια εκτίμηση5.
Η Επιτροπή κατανοεί ότι το σχέδιο περιοχής προτεραιότητας αιολικής ενέργειας για την 
Ανατολική Θουριγγία αναπτύχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Αυτό 
το σχέδιο αναγνώρισε 14 περιοχές προτεραιότητας αιολικής ενέργειας ,οι οποίες είναι 
κατάλληλες για ανεμογεννήτριες και αντιπροσωπεύουν το 0,18% του εδάφους της 
Ανατολικής Θουριγγίας. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για το περιφερειακό 
σχέδιο για την Ανατολική Θουριγγία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2006.

                                               
1 Οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση 

των άγριων πτηνών, η οποία κωδικοποιεί την οδηγία 79/409/EΟΚ· ΕΕ  020, 26.1.2010, σ. 7.
2 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.
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010): Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα 

της αιολικής ενέργειας και το δίκτυο Natura 2000. Σύνδεσμος: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf

4 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, που 
κωδικοποιεί την οδηγία 85/337/ΕΟΚ˙ ΕΕ 026, 28.1.2012

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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Στο περιφερειακό σχέδιο η περιοχή που μας ενδιαφέρει αναγνωρίζεται ως ζώνη 
προτεραιότητας για εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας. Ένας τέτοιος στρατηγικός σχεδιασμός 
βοηθά όχι μόνο στην αναγνώριση των πλέον κατάλληλων περιοχών για παραγωγή αιολικής 
ενέργειας, αλλά και στην αποφυγή των συνεπειών στο φυσικό περιβάλλον. Αυτή είναι μια 
διαδικασία χορήγησης άδειας προτού ζητηθεί και προγραμματιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο 
συγκεκριμένο σχέδιο αιολικού πάρκου. Συνεπώς το ατομικό έργο προγραμματίζεται σε 
μικρότερη κλίμακα απ' ό,τι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Επιτόπιες περιβαλλοντικές συνέπειες, 
όπως σημαντικές αρνητικές επιδράσεις σε ορισμένα είδη πτηνών-αν υπάρχουν τέτοια-θα 
αναγνωριστούν και ίσως έχουν συνέπειες στην αναπροσαρμογή των διαστάσεων του 
αιολικού πάρκου ή στη ζήτηση μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου.

Συμπεράσματα
Με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων και τα προσιτά στο κοινό έγγραφα των 
εθνικών αρχών, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεράνει ότι υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας 
της ΕΕ για το περιβάλλον.


