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Θέμα: Αναφορά 1814/2008, του U. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιβαλλοντική βλάβη που προκαλείται από αιολικό πάρκο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για προτάσεις που αφορούν την κατασκευή αιολικού πάρκου σε μια 
σειρά λόφων στην Ιταλία στην περιοχή της Marche. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το εν λόγω 
πάρκο που βρίσκεται σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη 
βλάβη στο τοπικό περιβάλλον. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί 
μια οδός πρόσβασης για την παράδοση όλων των υλικών για το αιολικό πάρκο. Επί του 
παρόντος υπάρχουν μόνο κρημνώδη μονοπάτια, διαβατά με μεγάλη δυσκολία και μόνο με off 
road οχήματα και τρακτέρ. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι εργασίες διάτρησης και 
κατασκευής που απαιτούνται θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση ή την ξήρανση των 
φυσικών πηγών που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς αγρότες για τον εφοδιασμό τους σε 
πόσιμο νερό. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών και των κατοικιών είναι, 
κατά την άποψη του αναφέροντος, πολύ μικρή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κατασκευή του 
πάρκου λαμβάνει στήριξη από κοινοτικά κονδύλια και αναρωτιέται αν τα εν λόγω κονδύλια 
δαπανώνται κατάλληλα, ιδίως εφόσον οι ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με την 
κατασκευή ενός τέτοιου πάρκου στην προτεινόμενη τοποθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε, για την 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17.
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εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον) τα σχέδια 
που, λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορεί να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεων αυτών πριν δοθεί η άδεια. Η οδηγία διακρίνει μεταξύ των σχεδίων για τα οποία 
είναι υποχρεωτική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σχέδια παραρτήματος Ι) 
και εκείνων για τα οποία οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να καθορίσουν, εξετάζοντας την 
κάθε περίπτωση χωριστά, εάν τα σχέδια θα έχουν πιθανώς σημαντικές επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας (σχέδια 
παραρτήματος ΙΙ). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η διαβούλευση με το κοινό αποτελεί σημαντική παράμετρο των διαδικασιών 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι ανεμογεννήτριες περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η οδηγία 85/337 αφήνει μεγάλο περιθώριο για τη λήψη απόφασης στα κράτη μέλη σχετικά 
με την επιλογή των σχεδίων του παραρτήματος ΙΙ που θα πρέπει να υποβληθούν σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων ή των κατωφλίων 
που απαιτούνται για να ληφθεί αυτή η απόφαση. Η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
περιορίζεται από την υποχρέωση, του άρθρου 2, παράγραφος 1 της οδηγίας σύμφωνα με την 
οποία τα σχέδια που εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, 
μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να υποβάλλονται σε 
εκτίμηση αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν τους δοθεί η άδεια.

Για να καταδειχθεί παραβίαση της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε ό, τι αφορά τα σχέδια του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να αποδειχθεί ότι τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υπερέβησαν τα όρια της διακριτικής τους ευχέρειες με το να μη 
κρίνουν υποχρεωτική την πραγματοποίηση αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ότι 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προέβησαν σε λάθος αξιολόγηση χορηγώντας άδεια 
κατασκευής του έργου1.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η άδεια κατασκευής δεν έχει ακόμα χορηγηθεί για το εν λόγω 
σχέδιο. Επιπλέον, δεν αναφέρει εάν έχει εξετασθεί από τις αρμόδιες αρχές το κατά πόσον το 
σχέδιο απαιτεί την πραγματοποίηση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδειχθεί παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον. Εάν ο αναφέρων παράσχει περαιτέρω 
λεπτομερέστερη πληροφόρηση στην Επιτροπή το θέμα, ενδεχομένως, θα επανεξετασθεί.

                                               
1 Για παράδειγμα, βλ. υπόθεση C-117/02, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, EE C 118 της 30.4.2004, σελ. 20 και 
υπόθεση C-508/03, Επιτροπή κατά ΗΒ, ΕΕ C 165 της 15.7.2006, σελ. 3. Πρέπει εδώ να υπενθυμισθεί ότι 
σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Επιτροπή φέρει το βάρος της απόδειξης.


