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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0392/2008, του Jose Luis Rodriguez Taborda, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana, η οποία 
συνοδεύεται από 584 υπογραφές, σχετικά με την παύση κατασκευής αιολικών 
εγκαταστάσεων στο Puerto de Huelva

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της απόφασης των ισπανικών αρχών να εγκρίνουν την 
κατασκευή αιολικών εγκαταστάσεων στο Puerto de Huelva. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το 
σχέδιο μπορεί να έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην προστατευόμενη περιοχή Marismas 
del Odiel. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές χορήγησαν την άδεια παρά το 
γεγονός ότι περιβαλλοντολόγοι επισήμαναν τις ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν οι 
αιολικές εγκαταστάσεις σε αυτήν την προστατευόμενη από την Κοινότητα περιοχή. Ο 
αναφέρων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παύση των εργασιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της απόφασης των ισπανικών αρχών να εγκρίνουν την 
εγκατάσταση μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών στον λιμένα της πόλης Huelva, στην 
αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας, στην Ισπανία.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο 
στην προστατευόμενη περιοχή «Marismas del Odiel». Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι 
αρμόδιες αρχές χορήγησαν την άδεια παρά το γεγονός ότι περιβαλλοντολόγοι επισήμαναν τις 
ζημίες που μπορούν να προκαλέσουν οι ανεμογεννήτριες στην εν λόγω προστατευόμενη 
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περιοχή. Ο αναφέρων καταγγέλλει την έλλειψη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το έργο.

Ο αναφέρων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παύση των εργασιών 
αυτών των δύο αιολικών πάρκων (Punta de la Canaleta και Cristóbal Colón) στον λιμένα της 
Huelva, καθώς και ορισμένων μεταγενέστερων και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων.

Σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του συγκεκριμένου έργου, η σχετική 
ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη είναι η οδηγία 2003/4/ΕΚ1. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
οδηγία, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές παρέχουν 
περιβαλλοντικές πληροφορίες κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η οδηγία αναφέρει ακόμη 
συγκεκριμένες προθεσμίες, π.χ.: το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός μηνός από 
την ημερομηνία λήψης του έργου από τη δημόσια αρχή, ή εντός δύο μηνών όταν οι 
ζητούμενες πληροφορίες είναι πολλές και περίπλοκες. Άρνηση της πρόσβασης στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
4 της οδηγίας. Ο αιτών ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για παροχή πληροφοριών 
αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα ή απαντήθηκε πλημμελώς έχει δικαίωμα να ασκεί 
προσφυγή για επανεξέταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2.

Ο αναφέρων επιβεβαιώνει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα και διοικητικούς φακέλους. Η αναφορά δεν περιέχει 
καμία πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενες προηγούμενες αιτήσεις που υπέβαλε ο αναφέρων, 
το περιεχόμενό τους και τη συνέχεια που έδωσαν οι δημόσιες αρχές. Συνεπώς, είναι δύσκολο 
να λάβει θέση η Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που 
παρέχει η οδηγία 2003/4/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προσφυγής, όπου 
κριθεί απαραίτητο.

Άλλη μια περιβαλλοντική νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που σχετίζεται με 
τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ3 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ4 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή οδηγία ΕΠΕ). Η εν λόγω οδηγία ορίζει ότι ορισμένα έργα 
πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του παραρτήματος I, τα 
οποία πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 
4 παράγραφος 1), και των έργων του παραρτήματος ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη 
καθορίζουν, μέσω κατά περίπτωση εξέτασης, εάν πρέπει να υποβληθούν σε εκτίμηση 
                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14ης Φεβρουαρίου 2003.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 175 της 05.07.1985.
3 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ΕΕ L 073 της 
14.03.1997.
4 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και 
με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.06.2003.
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άρθρο 4 παράγραφος 2).

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα αιολικών πάρκων συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 3 
στοιχείο 1 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ΕΠΕ εάν 
το έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όταν πραγματοποιείται 
εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται κριτήρια ή οριακές τιμές, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ. 
(Συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του έργου, η θέση του και τα χαρακτηριστικά των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων).

Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, προκύπτει ότι διενεργήθηκε διαδικασία ΕΠΕ 
για το συγκεκριμένο έργο, κατ’ εφαρμογή της περιφερειακής νομοθεσίας σχετικά με την 
ΕΠΕ. Τα συμπεράσματα αναφέρονται στη δήλωση ΕΠΕ (DIA) της 14ης Μαρτίου 2003 που 
ενέκρινε η επαρχιακή αντιπροσωπεία στη Huelva του περιφερειακού υπουργείου
περιβάλλοντος («Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía»). Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν επαρκούν προκειμένου να 
εκτιμήσει η Επιτροπή εάν η οδηγία ΕΠΕ έχει παραβιαστεί όσον αφορά το στάδιο της 
δημόσιας διαβούλευσης. 

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της οδηγίας περί της διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών1 και της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων2, ιδίως καθώς 
το συγκεκριμένο έργο φαίνεται ότι βρίσκεται εντός ή πλησίον διαφόρων περιοχών που 
εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.

Από τα έγγραφα που παρέχει ο αναφέρων, προκύπτει ότι οι ανεμογεννήτριες θα 
τοποθετηθούν εντός του τόπου κοινοτικής σημασίας και της ζώνης ειδικής προστασίας για τα 
πτηνά ES0000025 «Marismas del Odiel», και δίπλα στον τόπο κοινοτικής σημασίας 
ES6150029 «Estuario del Río Tinto», που έχουν χαρακτηριστεί έτσι δυνάμει των διατάξεων 
της οδηγίας περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών.

Αρκετοί άλλοι τόποι κοινοτικής σημασίας βρίσκονται πολύ κοντά στη συγκεκριμένη περιοχή:
 ES6150012 «Dehesa del Estero y Montes de Moguer»
 ES0000024 «Doñana»
 ES6150013 «Dunas del Odiel»
 ES6150002 «Enebrales de Punta Umbría»
 ES6150003 «Estero Domingo Rubio»
 ES6150028 «Estuario del Río Piedras»
 ES6150004 «Lagunas de Palos y las Madres»
 ES6150001 «Laguna del Portil»
 ES6150006 «Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido»
 ES6150014 «Marismas y Riberas del Tinto»
 ES6150017 «Marisma de las Carboneras»

                                               
1 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 
103 της 25/04/1979.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ. L 206 της 22/07/1992.
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Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, κάθε έργο 
που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε τόπο κοινοτικής σημασίας πρέπει να υποβάλλεται σε 
εκτίμηση (όσον αφορά τις επιπτώσεις του στον τόπο και τους στόχους διατήρησης του 
τόπου). Βάσει της διενέργειας των απαιτούμενων εκτιμήσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
αποφασίσουν εάν το έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί και, εάν ναι, να ορίσουν τους όρους 
και τις διασφαλίσεις που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα του 
εν λόγω τόπου.

Η διαδικασία ΕΠΕ μπορεί επίσης να αποτελέσει μέσο για την εφαρμογή του άρθρου 6 της 
οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις, μια 
εκτίμηση δυνάμει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, θα μπορούσε να 
αντικαταστήσει μια εκτίμηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Το έγγραφο της δήλωσης ΕΠΕ (DIA), που εκδόθηκε στις 14 Μαΐου 2004 από τις 
περιφερειακές αρχές, δεν παρέχει στοιχεία για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των 
πιθανών επιπτώσεων του έργου στους προαναφερθέντες τόπους κοινοτικής σημασίας ούτε 
στους στόχους διατήρησης των εν λόγω τόπων.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα προκειμένου να επιβεβαιώσει 
εάν οι διατάξεις της οδηγίας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της οδηγίας ΕΠΕ 
έχουν εφαρμοστεί ορθά στη συγκεκριμένη περίπτωση.


