
 

EL   EL 

 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Βρυξέλλες, 28.9.2021  

C(2021) 6913 final 

ANNEX 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

της  

ανακοίνωσης της Επιτροπής  

  

για την εκτίμηση σχεδίων και έργων σε σχέση με τόπους Natura 2000 — Μεθοδολογική 

καθοδήγηση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 της 

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. 



 

1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

της εκτίμησης σχεδίων και έργων σε σχέση με τόπους Natura 2000 — 

Μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 3 

και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. 



 

2 
 

Εκτίμηση σχεδίων και έργων σε σχέση με τόπους Natura 2000 

Μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τις διατάξεις του  

άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους 

οικοτόπους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

 

Εισαγωγή  

Σκοπός του παρόντος παραρτήματος είναι να παράσχει στοιχεία καθοδήγησης και 

παραδείγματα διαδικασιών και μεθόδων για τα διάφορα στάδια εφαρμογής των 

διαδικασιών του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4. Τα ανωτέρω ομαδοποιούνται και 

παρουσιάζονται σύμφωνα με τους βασικούς τομείς και τα στοιχεία που καλύπτονται 

στο έγγραφο καθοδήγησης. 
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1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ 

1.1 Πληροφορίες και πρακτικά εργαλεία για την υποστήριξη του ελέγχου και των δεουσών 

εκτιμήσεων (ΔΕ) 

Γερμανία —Βάση δεδομένων και σύστημα πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 

για την Προστασία της Φύσης (BfN) για τις δέουσες εκτιμήσεις 

Οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις για όλους σχεδόν 
τους τύπους έργων και σχεδίων παρέχονται στο σύστημα πληροφοριών FFH-VP- Info της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία της Φύσης. Επιπλέον, το FFH-VP-Info 
φιλοξενεί μια εκτεταμένη βάση δεδομένων για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και επιδράσεις 
σε συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων και συγκεκριμένα είδη, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και τις δέουσες εκτιμήσεις. http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Στόχοι και λειτουργίες του FFH-VP-Info 

Κύριος στόχος του FFH-VP-Info είναι να λειτουργεί ως κεντρική πλατφόρμα που παρέχει 
πληροφορίες όσον αφορά τους παράγοντες επιπτώσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον έλεγχο (στάδιο 1) και τις δέουσες εκτιμήσεις (στάδιο 2) των σχεδίων ή των 
έργων, καθώς και να παρέχει πληροφορίες για δυνητικές επιδράσεις των επιπτώσεων σε 
συγκεκριμένους οικοτόπους και συγκεκριμένα είδη σύμφωνα με την οδηγία για τους 
οικοτόπους και την οδηγία για τα πτηνά. 

Ο τύπος πρόσβασης αριθ. 1 (τύποι έργων, σχέδια, παράγοντες επιπτώσεων) προορίζεται για 
την υποστήριξη των φορέων που υποβάλλουν τα σχέδια και των φορέων υλοποίησης των 
έργων, με την παροχή ταχείας επισκόπησης όλων των παραγόντων επιπτώσεων που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη. 

Ο τύπος πρόσβασης αριθ. 2 (οικότοποι, είδη) παρέχει τη δυνατότητα διεξοδικών ερευνών 
για τις ειδικές επιδράσεις ενός παράγοντα επίπτωσης σε οικοτόπους ή είδη, οι οποίες θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για το έργο. 

Στις πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνονται γλωσσάρι, βιβλιογραφία που παρατίθεται, 
δεδομένα για την κινητικότητα και οι περιοχές ενδημίας των ειδών. 

Γενικά, στόχος του FFH-VP-Info είναι να παρέχει τις βέλτιστες επιστημονικές γνώσεις, ώστε 
να διευκολύνει τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων και τον έλεγχο αυτών των εκτιμήσεων 
από τις αρμόδιες για την αδειοδότηση αρχές. Μολονότι η πληρότητα και η ακρίβεια των 
εκτιμήσεων είναι σημαντικές για να εξασφαλιστεί η νομική ασφάλεια, ο χρόνος και οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται σε οικονομικό και προσωπικό επίπεδο μπορούν να 
διατηρούνται σε ένα λογικό επίπεδο και από τις δύο πλευρές με την παροχή εύκολης 
πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (εισαγωγή στο FFH-VP-Info) 

II. Εργαλείο ελέγχου για τύπους έργων και σχέδια, και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις 

τους 

Το εργαλείο ελέγχου παρέχει δεδομένα για περίπου 140 τύπους έργων που ταξινομήθηκαν 
σε 19 ομάδες. Σε αυτά περιλαμβάνεται αξιολόγηση της πιθανής συνάφειας 36 διαφορετικών 
παραγόντων επιπτώσεων. Η συνάφεια υποδεικνύεται με αριθμούς: 

0 = κατά κανόνα καμία συνάφεια (ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις) 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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1 = δυνητική συνάφεια 

2 = συστηματική / γενική συνάφεια 

Για κάθε τύπο έργου διατίθεται κατάλογος ελέγχου και έκθεση, με σύντομες επιμέρους 
επεξηγήσεις για τον βαθμό συνάφειας των παραγόντων επιπτώσεων. Για κάθε παράγοντα 
επιπτώσεων, μια επεξηγηματική σελίδα συνδέεται με έναν σύντομο ορισμό και με 
αναλυτικές περιγραφές για τις δυνητικές επιδράσεις του αντίστοιχου παράγοντα (βλέπε 
παρακάτω). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (εισαγωγή: έργα) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (έργα βάσης δεδομένων) 

 

III. Βάση δεδομένων και δελτία δεδομένων των οικοτόπων και των ειδών της οδηγίας για 

τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά 

Αυτός είναι ο πυρήνας του συστήματος πληροφοριών. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες 
όσον αφορά την ευαισθησία και τις δυνητικές επιδράσεις των παραγόντων επιπτώσεων για 
όλους σχεδόν 

 τους οικοτόπους της Γερμανίας που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας για 
τους οικοτόπους => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 Είδη που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας για τους οικοτόπους => 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp  

 Είδη πτηνών που αναφέρονται στο παράρτημα I και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της 
οδηγίας για τα πτηνά => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Μετά την επιλογή του αντικειμένου, η συνάφεια των διαφόρων παραγόντων επιπτώσεων, 
όσον αφορά έναν συγκεκριμένο οικότοπο ή είδος, παρουσιάζεται σε πίνακα. Η επιλογή 
θέματος / επίδρασης οδηγεί σε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται σε 5 
κατηγορίες:  

1. ευαισθησία / ενδεχόμενες επιδράσεις (πλέον προωθημένες επιστημονικές γνώσεις για 
την ευαισθησία των οικοτόπων και των ειδών, καθώς και για τις ενδεχόμενες 
επιδράσεις του συνόλου των 36 παραγόντων επιπτώσεων)· 

2. ικανότητα αναγέννησης (πληροφορίες για τη φυσική αυτο-αναγέννηση)· 

3. καθιερωμένες μέθοδοι για την εκτίμηση των επιπτώσεων (υποδείξεις, αναφορές και 
σχόλια για παραμέτρους, κριτήρια ή μεθόδους, για τη διεξαγωγή προγνώσεων όσον 
αφορά τις επιπτώσεις και τις επιδράσεις)· 

4. όρια σημασίας και πληροφορίες για τον έλεγχο (παραδείγματα, τιμές 
προσανατολισμού, όρια για συναφείς επιδράσεις)· 

5. όρια σημασίας και συμβουλές για τη δέουσα εκτίμηση (παραδείγματα, τιμές 
προσανατολισμού, όρια για σημαντικές αρνητικές επιδράσεις). 

Κατά την περαιτέρω επιλογή των επιδράσεων ενός παράγοντα επιπτώσεων, ανοίγει μία ή 
περισσότερες σελίδες και εμφανίζονται αποσπάσματα επιστημονικών ευρημάτων, 
εμπειρογνωσία και εκτιμήσεις, τα οποία περιέχονται στη βάση δεδομένων. Από τα δεδομένα 
αυτά, υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης ή εκτύπωσης επιλεγμένων ή αναλυτικών εκθέσεων. 

Ο βαθμός συνάφειας βασίζεται σε επιστημονικές πηγές, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και 
εξαχθεί. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται τέτοιου είδους πηγές, ο βαθμός συνίσταται σε 
υποδείξεις προσανατολισμού, παρόμοια με τον βαθμό συνάφειας των τύπων έργων.  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
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Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν επισημαίνονται ως προς την επιστημονική ποιότητα και/ή 
την ειδικότητά τους. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (εισαγωγή 
οικοτόπων/ειδών) 

IV. Ορισμός και περιγραφή 36 παραγόντων επιπτώσεων  

Βάση γνώσεων για 36 παράγοντες επιπτώσεων, οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί σε 9 ομάδες, με 
ειδικούς ορισμούς και λεπτομερείς περιγραφές για τις ενδεχόμενες επιδράσεις σε 
οικοτόπους και είδη. Οι εν λόγω παράγοντες επιπτώσεων αποτελούν την κοινή σύνδεση 
μεταξύ έργων και οικοτόπων/ειδών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ανάγνωσης ή εκτύπωσής 
τους ως εκθέσεις. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (εισαγωγή παραγόντων 
επιπτώσεων) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (βάση δεδομένων παραγόντων επιπτώσεων) 

V. Πρόσθετες πληροφορίες 

Μέχρι στιγμής, στις πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία του έντυπου 
υλικού που παρατίθεται στο σύστημα, ένα γλωσσάριο και σύνδεσμοι που περιλαμβάνουν 
π.χ. σύστημα διαδικτυακής χαρτογράφησης των τόπων Natura 2000 της Γερμανίας. Στο 
μέλλον, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την παρουσίαση πρόσθετων 
πληροφοριών για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των επιδράσεων στο μέτρο που 
ενδείκνυται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. 

 

Ιρλανδία — AA GeoTool — Πληροφορίες για τον έλεγχο και τη δέουσα εκτίμηση  

Η εφαρμογή AA GeoTool υποστηρίζει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων κατά τον έλεγχο 
(στάδιο 1) και τη δέουσα εκτίμηση (στάδιο 2). Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος 
(EPA) και η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής (NPWS) συνεργάστηκαν για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής AA GeoTool. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα απευθείας από 
διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχεται από τη NPWS. Τα δεδομένα επικαιροποιούνται τακτικά 
και οι εκτιμήσεις βασίζονται στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες. 

Η εφαρμογή AA GeoTool παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέγει ένα σημείο στον 
χάρτη και κατόπιν να πραγματοποιεί αναζήτηση ΕΖΔ και ΖΕΠ εντός καθορισμένης απόστασης/ 
ανάντη/ κατάντη του σημείου. Η απόσταση που επιλέγεται από τον χρήστη εξαρτάται από τον 
βαθμό δυνητικής περιβαλλοντικής επίπτωσης από σχέδιο ή έργο.  

Στις πληροφορίες που συλλέγονται για κάθε τόπο Natura 2000 που εμπίπτει εντός του 
επιλεγμένου εύρους απόστασης, περιλαμβάνονται τα εξής: 

1. τύπος τόπου, π.χ. ΕΖΔ ή ΖΕΠ· 

2. μοναδικός κωδικός τόπου για τον τόπο· 

3. ονομασία τόπου· 

4. απόσταση του τόπου από το επιλεγμένο από τον χρήστη σημείο εκκίνησης· 

5. κατεύθυνση αναζήτησης επιλεγμένη από τον χρήστη· 

6. κατάλογος των προσδιοριζόμενων συμφερόντων για κάθε τόπο· 

7. σύνδεσμος Url προς τους στόχους διατήρησης για κάθε τόπο. 

Σύνδεσμος προς την εφαρμογή AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
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Περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένους τόπους Natura 2000 διατίθενται 
στον ιστότοπο της NPWS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp και επίσης 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

 

Κάτω Χώρες —Εργαλεία και οδηγίες δέουσας εκτίμησης 

Στις Κάτω Χώρες διατίθεται ένας «προγραμματισμός διαδρομής για την εξέταση της 
προστασίας της φύσης στο πλαίσιο της έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών»1, ο οποίος 
συμβάλλει στη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων σταδίων της διαδικασίας. Ο εν λόγω 
προγραμματισμός διαδρομής προορίζεται για τον αιτούντα περιβαλλοντική άδεια σε 
τοποθεσία στην οποία απαιτείται έλεγχος του φυσικού περιβάλλοντος. Προορίζεται επίσης για 
την αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην επεξεργασία μιας αίτησης για την έκδοση 
περιβαλλοντικής άδειας, δηλαδή για τη δημοτική και την περιφερειακή αρχή. Ο εν λόγω 
προγραμματισμός διαδρομής περιγράφει τα βήματα της διαδικασίας τα οποία είναι 
απαραίτητα αν μια εκτίμηση για τα προστατευόμενα είδη ή προστατευόμενους τόπους Natura 
2000 αποτελεί τμήμα της διαδικασίας για την έκδοση περιβαλλοντικής άδειας. Ο 
προγραμματισμός διαδρομής βοηθά τους αιτούντες και τους επαγγελματίες να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις όπως «Πώς γνωρίζω αν απαιτείται εκτίμηση του φυσικού περιβάλλοντος;», «Σε ποιο 
στάδιο θα πρέπει να διατίθενται οικολογικά δεδομένα;» και «Πόσος χρόνος απαιτείται για τη 
διαδικασία;». 

Υπάρχει επίσης ένα εργαλείο για την πρόβλεψη των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα είδη και 
τους τύπους οικοτόπων στους τόπους Natura 2000 (αλλά όχι για την ακεραιότητα του τόπου 
ως οικοτόπου). Ο δείκτης επιπτώσεων «Natura 2000 — οικολογικές προϋποθέσεις και 
ανατρεπτικοί παράγοντες» είναι ένα εργαλείο για φορείς υλοποίησης έργων, φορείς έκδοσης 
αδειών και φορείς εκπόνησης σχεδίων, οι οποίοι καλούνται να ασχοληθούν με δραστηριότητες 
εντός περιοχών ή κοντά σε περιοχές Natura 2000. Ο δείκτης επιπτώσεων είναι ένα εργαλείο, 
με το οποίο είναι δυνατόν να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις ως 
αποτέλεσμα δραστηριοτήτων και σχεδίων. Ο δείκτης επιπτώσεων παρέχει πληροφορίες για την 
ευαισθησία των ειδών και των τύπων οικοτόπων απέναντι στους πλέον συνήθεις 
ανατρεπτικούς παράγοντες. Οι πληροφορίες αυτές είναι γενικού χαρακτήρα: για να καθοριστεί 
αν μια δραστηριότητα είναι επιβλαβής στην πράξη, πρέπει να διεξάγεται περαιτέρω έρευνα.  

Στο διαδίκτυο διατίθενται επίσης κατευθύνσεις σχετικά με τη σημασία2, οι οποίες 
καταρτίστηκαν το 2010 και παρέχουν συμβουλές για την εκτίμηση της σημασίας των 
επιπτώσεων σε τόπους Natura 2000. Το σημείο εκκίνησης είναι ότι αν, ως αποτέλεσμα 
παρέμβασης, η επιφάνεια έκτασης του οικοτόπου, ο αριθμός των ειδών ή η ποιότητα ενός 
οικοτόπου θα κυμαίνονται σε επίπεδο κατώτερο αυτού που αναφέρεται στους στόχους 
διατήρησης, τότε ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές συνέπειες. Ωστόσο, τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της δραστηριότητας ή οι ιδιαίτερες συνθήκες σε μια περιοχή μπορεί να 
καταστήσουν εφικτή την απουσία σημαντικών συνεπειών, παρά τη μείωση. Λεπτομερής 
ανάλυση σε επίπεδο τόπου μπορεί συνεπώς να οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα, το 
οποίο περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές.  

Επιπλέον, διατίθεται ειδική καθοδήγηση για έργα με ενδεχόμενες επιπτώσεις από τις εκπομπές 
αζώτου. Όσον αφορά την εναπόθεση του αζώτου, στις Κάτω Χώρες έχει αναπτυχθεί ένα 
σύνθετο σύστημα, το οποίο εξετάζει τις σωρευτικές επιπτώσεις (μόνο) του αζώτου από 
διάφορες πηγές. 

Όσον αφορά τα εθνικά έργα, μια «βάση δεδομένων αδειών» παρέχει όλες τις σχετικές 

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  

http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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πληροφορίες, την απόφαση και, από την 1η Ιανουαρίου 2017, τις πλήρεις δέουσες εκτιμήσεις 
για άδειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου για την προστασία της φύσης. 

 

1.2 Καθοδήγηση για την εκτίμηση 

Αυστρία — Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση των έργων υποδομής μεταφορών 

Η Αυστριακή Ένωση Ερευνών Οδών, Σιδηροδρόμων και Μεταφορών (www.fsv.at) εκπόνησε 
κατευθυντήριες γραμμές, τις αποκαλούμενες «RVS»3. Το Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών της Αυστρίας κατέστησε δεσμευτικές 
αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την ASFINAG (κρατική εταιρεία δημόσιων οδικών 
δικτύων) —καθώς και μέρος των «κανόνων του παιχνιδιού» για άλλα έργα. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές περιγράφουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταρτίζονται οι 
διαδικασίες σχεδιασμού, καθώς και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να 
συνεκτιμώνται επαρκώς οι διάφορες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, συστάσεις ή συμφωνίες όσον αφορά τα όρια, 
περιγραφές για τις μεθόδους συλλογής ή ορισμοί των τεχνικών όρων. Για την προστασία της 
φύσης —ειδικότερα για τις απαιτήσεις προστασίας του δικτύου Natura 2000 και των ειδών της 
ΕΕ— το 2015 καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν ειδικές RVS («Species conservation 
assessments in infrastructure projects» RVS 04.03.13). Ζητήματα όπως ο ορισμός της 
σημαντικής όχλησης για έναν πληθυσμό ή μια περιοχή Natura 2000 αντιμετωπίζονται με τρόπο 
σαφώς κατανοητό από τους χρήστες —υπηρεσίες σχεδιασμού έργων και αρχές εκτίμησης των 
έργων υποδομής. 

 

Βέλγιο —Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση της οξίνισης και του ευτροφισμού μέσω 

από αέρος αποθέσεων 

Διατίθενται κατευθυντήριες γραμμές για επιπτώσεις όπως η «οξίνιση μέσω από αέρος 
αποθέσεων» και ο «ευτροφισμός μέσω από αέρος αποθέσεων». Οι μεθοδολογίες αυτές 
συνδέονται με δραστηριότητες όπως η εντατική γεωργία, οι βιομηχανικές διεργασίες 
θερμότητας και ενέργειας, και η κινητικότητα (εναπόθεση NOx και NH3). Για την εκτίμηση των 
εν λόγω ενδεχόμενων επιπτώσεων, προωθείται μια προσέγγιση δύο σταδίων. Για τον αρχικό 
έλεγχο, διατίθεται ένα αλληλεπιδραστικό διαδικτυακό εργαλείο με το οποίο προσδιορίζεται 
μέσω γρήγορης σάρωσης αν θα υπάρξει ενδεχόμενη επίπτωση. Εφόσον αυτή η γρήγορη 
σάρωση δώσει πράσινο φως, δεν αναμένεται ενδεχόμενη επιβλαβής επίπτωση. Κόκκινο φως 
από το εργαλείο υποδηλώνει το ενδεχόμενο επιβλαβούς επίπτωσης, η οποία πρέπει να 
εξεταστεί διεξοδικότερα μέσω δέουσας εκτίμησης (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Γερμανία — Καθορισμός ορίων για τον προσδιορισμό σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων 

Στη Γερμανία, όπως και αλλού, λόγω του υψηλού βαθμού υποκειμενικότητας, ήταν δύσκολη η 
εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων στα στοιχεία στόχους του δικτύου Natura 2000, η 
οποία αποτελεί και τον πυρήνα της δέουσας εκτίμησης. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές συχνά 
δεν είχαν την εύλογη επιστημονική βεβαιότητα που χρειάζονταν προκειμένου να υποστηρίξουν 
τις αποφάσεις τους σχετικά με τη χορήγηση άδειας για σχέδιο ή έργο. 

Για να αντιμετωπίσει το εν λόγω πρόβλημα και να διασφαλίσει μια πιο ενιαία και συνεπή 

                                                           
3 RVS=Κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των οδών (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://www.fsv.at/
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προσέγγιση κατά την εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων στην πράξη, η Γερμανική 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία της Φύσης (BfN) ανέθεσε ένα ερευνητικό έργο για 
τη διαμόρφωση επιστημονικά ελεγμένων κανόνων και συμβάσεων για την εκτίμηση της 
σημασίας των επιπτώσεων για το σύνολο των τύπων οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται 
στην οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους και τα οποία απαντούν στη 
Γερμανία. Το έγγραφο καθοδήγησης που προέκυψε δημοσιεύτηκε το 2007 (Lambrecht & 
Trautner 2007). 

Α: Ιστορικό και κατάσταση των προτύπων 

Με βάση την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην 
υπόθεση Waddenzee, το ανώτατο εθνικό διοικητικό δικαστήριο της Γερμανίας (BVerwG) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απώλεια οικοτόπου, ο οποίος περιλαμβάνεται στους στόχους 
διατήρησης σε έναν τόπο Natura 2000, θα πρέπει, γενικά, να θεωρείται σημαντική αρνητική 
επίπτωση για την ακεραιότητα του τόπου. Επίσης, η απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΕ στις 
11.4.2013 (C-258/11) στην υπόθεση Galway καταδεικνύει με σαφήνεια ότι απαιτείται αυστηρή 
προστασία των οικοτόπων στους τόπους Natura 2000 και ότι ακόμη και μικρές απώλειες 
μπορούν υπό ειδικές συνθήκες να εκτιμηθούν ως σημαντικές. 

Για τη σωστή αντιμετώπιση των σχετικά μικρών απωλειών, τα πρότυπα των Lambrecht & 
Trautner (2007) παρέχουν επίπεδα προσανατολισμού σημαντικότητας. Αυτά τα πρότυπα 
αναπτύχθηκαν βάσει επιστημονικής έρευνας και αναπτυξιακών έργων, και κατόπιν 
συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν με την ευρεία συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο 
διαδικασίας διάρκειας έξι ετών. Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτά και συμφωνηθέντα, 
συνιστώνται σε κατευθυντήριες γραμμές, λαμβάνονται επισήμως και τακτικά υπόψη από τα 
διοικητικά δικαστήρια και χρησιμοποιούνται ευρέως σε δέουσες εκτιμήσεις παντός είδους. 

Β: Έννοια των προτύπων 

Η εναρκτήρια παραδοχή για το πρότυπο είναι ότι, γενικά, μια μόνιμη απώλεια τύπων 
οικοτόπου και οικοτόπων ειδών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους στόχους διατήρησης σε έναν 
τόπο Natura 2000, θα πρέπει να θεωρείται σημαντική αρνητική επίπτωση για την ακεραιότητα 
του τόπου. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι απώλειες μπορούν να αντιμετωπίζονται, 
σε έναν ορισμένο βαθμό, ως μη σημαντικές για ορισμένους τύπους οικοτόπων και είδη. 

Η καθοδήγηση παρέχει επιστημονικά συμφωνηθέντα κριτήρια και όρια για τον προσδιορισμό 
της σημασίας, τα οποία βασίζονται σε ποιοτικές και λειτουργικές παραμέτρους, καθώς και σε 
ποσοτικά κριτήρια. Προκειμένου μια επίπτωση να θεωρηθεί μη σημαντική, πρέπει να 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

A. Δεν επηρεάζεται κάποια σημαντική ή ειδική λειτουργία ή παραλλαγή του οικοτόπου. Τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του οικοτόπου πρέπει να παραμένουν αμετάβλητα· 

B. Δεν γίνεται υπέρβαση των τιμών προσανατολισμού «ποσοτικής – απόλυτης απώλειας 
έκτασης» (ορίζεται για κάθε τύπο οικοτόπου και για οικοτόπους ειδών)· 

C. Δεν γίνεται υπέρβαση της «σχετικής απώλειας έκτασης» της τάξης του 1 % της συνολικής 
περιοχής του οικοτόπου στον τόπο· 

D. Οι σωρευτικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με άλλα έργα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
ανωτέρω τιμές (Β και Γ)· 

E. Οι σωρευτικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες επιπτώσεων επίσης δεν 
υπερβαίνουν τις ανωτέρω τιμές. 

Γ: Θέσπιση των ορίων για την απώλεια οικοτόπων 

Οι τιμές προσανατολισμού για τις μη σημαντικές απώλειες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο ειδικής 
ανά οικότοπο και ειδικής ανά είδος προσέγγισης με τη χρήση ενός συνόλου κριτηρίων. Τα όρια 
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καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητα των οικοτόπων, η εκτίμηση της οποίας 
βασίστηκε σε 3 βασικά κριτήρια και 4 δευτερεύοντα κριτήρια. 

Βασικά κριτήρια για τους τύπους οικοτόπου: 

 οικολογικά ελάχιστα βιώσιμη έκταση του οικοτόπου· 

 μέση έκταση του οικοτόπου σε τόπους Natura 2000· 

 συνολική έκταση του οικοτόπου στο δίκτυο Natura 2000· 

Δευτερεύοντα κριτήρια: 

 σπανιότητα / συχνότητα του τύπου οικοτόπου· 

 κατάσταση ως οικότοπος προτεραιότητας· 

 κατάσταση απειλής του οικοτόπου· 

 ικανότητα αναγέννησης. 

Ορίστηκαν πέντε κατηγορίες τρωτότητας για χερσαίους οικοτόπους και δύο κατηγορίες για 
θαλάσσιους οικοτόπους (βλέπε πίνακα 1) βάσει εκτίμησης του αποθέματος οικοτόπων στο 
δίκτυο 2000 σε εθνική κλίμακα.  

Κατόπιν, δημιουργήθηκε ένας πίνακας με τον οποίο οι κατηγορίες τρωτότητας συσχετίστηκαν 
με 3 επίπεδα σχετικής απώλειας έκτασης (επίπεδο I, II και III), τα οποία αντιστοιχούν σε σχετική 
απώλεια 1 %, 0,5 % και 0,1 %. Τα όρια ανεκτής απόλυτης απώλειας έκτασης για κάθε κατηγορία 
οικοτόπου εκτιμήθηκαν για κάθε κατηγορία οικοτόπου και κάθε επίπεδο σχετικής απώλειας 
(βλέπε πίνακα 1). 

Πίνακας 1: Τιμές προσανατολισμού (ΤΠ) για απόλυτα και σχετικά όρια ανεκτών μη σημαντικών 
απωλειών προστατευόμενων οικοτόπων του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους  

Σε 

περίπτωση 

σχετικής 

απώλειας: 

Επίπεδο Κατηγορίες τιμών προσανατολισμού 

(όρια ανεκτής ποσοτικής-απόλυτης απώλειας οικοτόπου) 

1 2 3 4 5 6α 6β 

Ειδική θαλάσσια 

κατηγορία 

 

< 1 % 

I. 

βασική 

ΤΠ 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

μέση 

ΤΠ 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % ΙΙΙ. 

ανώτατη 

ΤΠ 

0 m2 250 m2 500 m2 1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για 21 από τους 91 τύπους οικοτόπων που απαντούν στη 
Γερμανία, δεν είναι αποδεκτή καμία απώλεια, ενώ για τους υπόλοιπους οικοτόπους κάποιος 
βαθμός απώλειας μπορεί να θεωρηθεί μη σημαντικός, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των τιμών 
προσανατολισμού που έχουν οριστεί για κάθε οικότοπο.  
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Η συσχέτιση της απόλυτης απώλειας έκτασης με τη σχετική απώλεια σημαίνει ότι σε μια 
μεγαλύτερη έκταση οικοτόπου θα καθίσταται δυνατή μεγαλύτερη απόλυτη απώλεια, εφόσον 
αντιπροσωπεύει ένα μικρότερο τμήμα επηρεαζόμενης επιφάνειας έκτασης. Για τη θέσπιση των 
ορίων, εξετάστηκε η ελάχιστη βιώσιμη έκταση του οικοτόπου. Στον πίνακα 2 κατωτέρω 
παρουσιάζονται οι τιμές προσανατολισμού για απώλεια οικοτόπου, οι οποίες ορίζονται για 
ορισμένους τύπους οικοτόπων της Γερμανίας που αναφέρονται στο παράρτημα I. 

Πίνακας 2 Τιμές προσανατολισμού απώλειας οικοτόπου, για ορισμένους τύπους οικοτόπων της 
Γερμανίας που αναφέρονται στο παράρτημα I  

Κωδικό

ς 

Τύπος οικοτόπου Τιμή προσανατολισμού για απώλεια 

οικοτόπου 

(σε m2) 

κατη

γορί

α 

Επίπεδο 

I 

Επίπεδο 

II 

Επίπεδο III 

Για 

απώλει

α  

 1 % 

Για 

απώλει

α  

 0,5 % 

Για 

απώλεια  

 0,1 % 

9110 Δάσος οξιάς από Luzulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Δάσος οξιάς με Asperulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Δάσος δρυός-καρπίνου 4 100 500 1 000 

91E0* Αλλουβιακό δάσος 4 100 500 1 000 

6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού 

υψομέτρου 

4 100 500 1 000 

4030 Ευρωπαϊκά ξηρά χέρσα εδάφη 3 50 250 500 

6430 Υγρόφιλες περιφερειακές 

φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες 

3 50 250 500 

6120* Ξερικοί αμμώδεις ασβεστούχοι 

λειμώνες 

2 25 125 250 

7110* Ενεργοί τυρφώνες υψιπέδων 1 0 0 0 

7220* Πηγές όπου δημιουργείται επίπαγος 1 0 0 0 

Γ. Όρια για απώλειες οικοτόπων ζωικών ειδών 

Η ανάπτυξη ανεκτών απωλειών των οικοτόπων προστατευόμενων ειδών βασίστηκε κυρίως στο 
τυπικό μέγεθος των οικοτόπων ειδών και σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, και λήφθηκαν υπόψη 
οι περιοχές ενδημίας, τα μεγέθη εδαφικής επικράτειας και η κινητικότητα σε άτομα και εύρη 
πληθυσμών. Τα είδη ταξινομήθηκαν σε 8 κατηγορίες μέσων περιοχών ενδημίας, οι οποίες 
καθορίστηκαν (σύμφωνα με Bink 1992) ως εξής: <1 ha, 4 ha,16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 
40 km2, 160 km2. 

Κατόπιν καθορίστηκαν οι «τιμές προσανατολισμού» για τα επίπεδα σημαντικότητας ως 1/100 
ή 1/1000 της τιμής της κατηγορίας, αναλόγως αν η συγκεκριμένη κατηγορία επιλέχθηκε για 
άτομα ή πληθυσμούς, αντιστοίχως. Για τις τιμές προσανατολισμού πρέπει να εξεταστεί επίσης 
ένας συνδυασμός σχετικών και απόλυτων επιπέδων των απωλειών. 
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Επίσης, για να καθοριστεί για ποια μέρη των οικοτόπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές 
προσανατολισμού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση του συγκεκριμένου οικοτόπου από ένα 
είδος. Για τα είδη που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο δεν παρέχεται τιμή προσανατολισμού· 
δηλαδή το όριο για σημαντική επίπτωση θεωρείται ότι είναι οτιδήποτε μεγαλύτερο από το 
μηδέν. 

Όσον αφορά τα 53 είδη του παραρτήματος II, δεν υφίστανται οριακές τιμές για 16 από αυτά, 
ούτε για 20 από τα 98 είδη της οδηγίας για τα πτηνά. Με άλλα λόγια, καμία απώλεια δεν είναι 
πιθανό να είναι αποδεκτή. Όλα τα εν λόγω συμπεράσματα/ αριθμοί/ όρια παρέχονται μόνο για 
σκοπούς καθοδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η κατά περίπτωση 
προσέγγιση για κάθε δέουσα εκτίμηση.  

Δ: Πλεονεκτήματα των προτύπων 

Από τη δημοσίευσή του, το έγγραφο καθοδήγησης έχει περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία των 
γερμανικών δικαστηρίων και εφαρμόζεται πλέον σε όλη τη χώρα. Βάσει πείρας άνω των δέκα 
ετών, μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης: 

 Μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα, σαφές πλαίσιο αξιολόγησης για την 
εκτίμηση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων όσον αφορά την ακεραιότητα. 

 Οι κανόνες για τη δέουσα εκτίμηση είναι σαφείς για όλους (φορέας που υποβάλλει ένα 
σχέδιο, αρμόδια συμβουλευτική αρχή, αρχή για τη διατήρηση της φύσης, 
δικαστές/δικαστήρια και κοινό). 

 Τα πρότυπα διασφαλίζουν την ποιότητα των εκτιμήσεων. 

 Η προσέγγιση μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για άλλες επιπτώσεις (όσον αφορά τις 
βαθμιαίες απώλειες). 

 Παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σχεδιασμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ή τη χρήση στην πράξη, καθώς και τη 
νομολογία, βλέπε: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 
Schlussstand Juni 2007. (Σύστημα πληροφοριών εμπειρογνωμόνων και κανόνες για την 
εκτίμηση της σημαντικότητας στο πλαίσιο της δέουσας εκτίμησης — Τελική έκθεση, μέρος 
Κανόνες εμπειρογνωμόνων, τελική έκδοση Ιούνιος 2007. Στα Γερμανικά.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Presentation on Jaspers seminar on nature protection, Brussels, 10.4.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Γερμανία — Κριτήρια για την εκτίμηση της θνησιμότητας των άγριων ζώων στο πλαίσιο 

έργων και δράσεων 

Στη Γερμανία, μεταξύ των ετών 2008 και 2016, αναπτύχθηκε ένα σύστημα ταξινόμησης για τη 
σημασία της ανθρωπογενούς θνησιμότητας σε επίπεδο ειδών. Το εν λόγω σύστημα λαμβάνει 
υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με τη βιολογία του πληθυσμού και την κατάσταση 
διατήρησης της φύσης.  

Αρχικά, αναπτύχθηκε ένας δείκτης βιολογικής ευαισθησίας των πληθυσμών (PSI) με βάση 
παραμέτρους όπως το ποσοστό θνησιμότητας, η διάρκεια ζωής, η ηλικία πρώτης 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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αναπαραγωγής, ο ρυθμός αναπαραγωγής, το μέγεθος εθνικού πληθυσμού και η πληθυσμιακή 
εξέλιξη. Για τις περισσότερες παραμέτρους, οι τιμές μέτρησης μεταφράστηκαν σε ένα σύστημα 
βαθμολόγησης το οποίο αντανακλά την τρωτότητα στην ανθρωπογενή θνησιμότητα, με 
αφετηρία την υψηλή τρωτότητα (1 βαθμός) και κατάληξη τη χαμηλή τρωτότητα (9 βαθμοί).  

Δημιουργήθηκε επίσης ένας δείκτης αξίας διατήρησης (NWI). Ο δείκτης αυτός λαμβάνει 
υπόψη τις παραμέτρους όπως «κατάσταση στον εθνικό κόκκινο κατάλογο», «αφθονία στη 
Γερμανία», «κατάσταση πληθυσμού» (σύμφωνα με το σύστημα Natura 2000) και «εθνική 
ευθύνη για το είδος».  

Με σκοπό τη συμβολή τους στη διεξαγωγή ειδικών για τα είδη εκτιμήσεων, αμφότεροι οι 
δείκτες (PSI και NWI) συγκεντρώθηκαν σε έναν πίνακα, από τον οποίο προέκυψε ένας δείκτης 
ευαισθησίας στη θνησιμότητα (MGI). Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την εκτίμηση της απώλειας 
ενός ατόμου επί ολόκληρου του πληθυσμού. Καθιστά δυνατό να εντοπιστεί σε ποιο από τα 
είδη (ανάλογα με τον βαθμό σπανιότητας, απειλής και ευαισθησίας τους) η απώλεια μερικών 
μόνο ατόμων θα πρέπει να θεωρείται σημαντική στο πλαίσιο των εκτιμήσεων. Ο MGI καθιστά 
επίσης δυνατή την ταυτοποίηση των άφθονων ειδών, για τα οποία δεν απαιτείται 
λεπτομερέστερη εξέταση όσον αφορά τον σχετιζόμενο με έργα κίνδυνο θνησιμότητας, 
τουλάχιστον όταν αφορά μόνο λίγα άτομα. 

Εκτός των δεικτών, οι αρχές κατάρτισαν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του 
MGI στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εκτίμησης των επιπτώσεων. Στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και αδειοδότησης, είναι απαραίτητο να εξετάζονται οι κίνδυνοι πρόσκρουσης ή 
θνησιμότητας, ειδικά για κάθε έργο. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος θνησιμότητας των πτηνών 
από ανεμογεννήτριες, ηλεκτροφόρες γραμμές (πρόσκρουση και ηλεκτροπληξία) και οδούς 
κυκλοφορίας (δρόμοι και σιδηρόδρομοι) όχι μόνο διαφέρει μεταξύ των ειδών, αλλά μπορεί 
επίσης να εξαρτάται από τον τύπο του έργου. Το ίδιο ισχύει για τις νυχτερίδες. 

Συνεπώς, στο δεύτερο στάδιο, για κάθε είδος ο κίνδυνος θνησιμότητας που σχετίζεται με 
συγκεκριμένους τύπους έργων χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες για τα πτηνά (πρόσκρουση 
σε ηλεκτροφόρες γραμμές, ηλεκτροπληξία σε ιστούς μεσαίας τάσης, πρόσκρουση σε οχήματα 
και ανεμογεννήτριες) και σε δύο κατηγορίες για τις νυχτερίδες (πρόσκρουση σε οχήματα και 
ανεμογεννήτριες). Η αξιολόγηση αυτή βασίστηκε σε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
σχετικά με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν σε κάθε τύπο έργου στη Γερμανία και την 
Ευρώπη, καθώς και στη γνώση της βιολογίας και της συμπεριφοράς των ειδών (π.χ. 
κινητικότητα, μέγεθος περιοχής ενδημίας, υψόμετρο πτήσης, πτητική συμπεριφορά, ικανότητα 
ελιγμών, ταχύτητα μετακίνησης, μέγεθος σώματος, άνοιγμα φτερών ή όραση), σε 
δημοσιευμένες εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων (συμπεριλαμβανομένων εθνικών και διεθνών 
κατευθυντήριων γραμμών) και σε εσωτερικές εκτιμήσεις. Κατά την ερμηνεία των στατιστικών 
στοιχείων των απωλειών από διάφορα έργα, εξετάστηκε επίσης η αφθονία των αντίστοιχων 
ειδών.  

Συνεπώς, ο κίνδυνος θνησιμότητας που σχετίζεται με συγκεκριμένους τύπους έργων 
συνδυάστηκε με τη γενική ευαισθησία στη θνησιμότητα (MGI) με τη μορφή ενός δείκτη 
ευαισθησίας στη θνησιμότητα που σχετίζεται με συγκεκριμένους τύπους έργων (vMGI).  

Για να καταστεί πιο σαφές, ένας «υψηλός κίνδυνος πρόσκρουσης» σε ηλεκτροφόρες γραμμές, 
ανεμογεννήτριες ή οδούς δεν συνεπάγεται αυτομάτως «σημαντικά αυξημένο κίνδυνο 
θνησιμότητας» (με την έννοια της νομοθεσίας για τη διατήρηση της φύσης) σε είδη που 
εμφανίζουν φυσική θνησιμότητα της τάξης του 50-60 %. Πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
είναι τα έντομα (π.χ. πολλές πεταλούδες και λιβελούλες), τα οποία εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο 
πρόσκρουσης σε οδούς, αλλά από τα οποία το 100 % των ενήλικων εντόμων πεθαίνουν κάθε 
χρόνο έτσι κι αλλιώς από φυσικά αίτια. Τα εν λόγω ζώα είναι προσαρμοσμένα σε υψηλές 
απώλειες συνολικά στην αυτοοικολογία τους (υψηλή θνησιμότητα από φυσικά αίτια, μικρή 
διάρκεια ζωής, υψηλός ρυθμός αναπαραγωγής, μεγάλο μέγεθος πληθυσμού). Συνεπώς, για τα 
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βραχύβια είδη, ορισμένοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι θνησιμότητας που προκύπτουν από έργα 
υποδομής είναι πολύ λιγότερο σημαντικοί συγκριτικά με τα μακρόβια είδη με χαμηλή φυσική 
θνησιμότητα και αναπαραγωγή (είδη που ακολουθούν τη στρατηγική k). Με τη χρήση της 
μεθόδου MGI, αυτές οι αυτοοικολογικές πτυχές και διαφορές εξετάζονται στην αξιολόγηση των 
κινδύνων θνησιμότητας ειδικά για κάθε έργο. 

Τέλος, κάθε μεμονωμένη περίπτωση θα πρέπει να αξιολογείται ως προς τη δυνητική 
σύγκρουση του έργου με τον αριθμό των ατόμων των επηρεαζόμενων ειδών. Για αυτόν τον 
σκοπό εφαρμόζεται «κίνδυνος σχετιζόμενος με το σύνολο» (KSR). Η εκτίμηση αυτού του 
κινδύνου βασίζεται σε ειδικές για την περιοχή πληροφορίες και παραμέτρους έργου. 

Συνοπτικά, ο δείκτης ευαισθησίας στη θνησιμότητα (MGI) δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εκτίμηση της θνησιμότητας σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Αντιθέτως, οι διαφοροποιημένες 
ταξινομήσεις συμβάλλουν στην αντικειμενικότητα της εκτίμησης των κινδύνων θνησιμότητας, 
για παράδειγμα στο πλαίσιο του κανονισμού για τον μετριασμό των επιπτώσεων (σύμφωνα με 
τον γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο περί προστασίας της φύσης) ή των διατάξεων του άρθρου 6 
(δέουσα εκτίμηση) και του άρθρου 12 (προστασία των ειδών) της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
ή των διατάξεων της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. Στόχος της μεθόδου είναι η 
παροχή τυποποιημένου τρόπου εκτίμησης των επιπτώσεων της θνησιμότητας των ειδών, και 
συνεπώς η αύξηση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας στις εκτιμήσεις επιπτώσεων. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.9.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Ιταλία. Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για εκτιμήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους 

Η Ιταλία εξέδωσε πρόσφατα εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, στις οποίες περιγράφονται οι 
διαδικασίες για τον έλεγχο, τη δέουσα εκτίμηση και την εφαρμογή παρεκκλίσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφοι 3-4 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Το έγγραφο συντάχθηκε από ομάδα εργασίας η οποία απαρτιζόταν από αντιπροσώπους 
εθνικών και περιφερειακών αρχών και δημόσιων διοικήσεων αρμόδιους στον τομέα της 
εκτίμησης επιπτώσεων. Στο έγγραφο λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις που ελήφθησαν κατά 
τον έλεγχο καταλληλότητας και η επικαιροποίηση της καθοδήγησης σχετικά με το άρθρο 6 από 
την Επιτροπή. 

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι η εναρμόνιση της εφαρμογής του άρθρου 6 
παράγραφοι 3-4 σε εθνικό επίπεδο. Οι κατευθυντήριες γραμμές προωθούν τη συμπερίληψη 
στη διαδικασία σχεδίων, προγραμμάτων, έργων, παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων 
(Σ/Π/Ε/Π/Δ) και όχι μόνο σχεδίων και έργων. Παρέχεται μια «μορφή ελέγχου» ώστε να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη προσέγγιση σε αυτό το στάδιο και η χρήση τυπικών κριτηρίων 
εκτίμησης σε εθνικό επίπεδο. Καταρτίστηκε επίσης «μορφή σχεδιαστή» για την παρουσίαση 
των σχετικών πληροφοριών σχετικά με Σ/Π/Ε/Π/Δ. Όσον αφορά τη δέουσα εκτίμηση, οι 
κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν αναλυτικές προδιαγραφές για το περιεχόμενο και τις 
πληροφορίες που πρέπει να εξετάζονται, καθώς και ειδικές διατάξεις και στοιχεία για τη μελέτη 
και για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της σημασίας των επιπτώσεων στους τόπους Natura 
2000.  

Όσον αφορά την παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, οι κατευθυντήριες 
γραμμές εξετάζουν την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων σε ειδικό κεφάλαιο. Στις 
κατευθυντήριες γραμμές τονίζεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση παραμένει επισήμως, και σε κάθε 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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περίπτωση, προϋπόθεση για να επιτραπεί η διαδικασία εξαίρεσης που προβλέπεται από το 
άρθρο 6 παράγραφος 4, παρόλο που το τελευταίο θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας δέουσας 
εκτίμησης, θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα κατεύθυνσης της πρότασης προς 
λύσεις με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Στις κατευθυντήριες γραμμές περιγράφονται επίσης τα κριτήρια για την επαλήθευση των 
επιτακτικών λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος (ΕΛΣΔΣ) και οι μέθοδοι για τον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων, ενώ παρέχονται 
επίσης διευκρινίσεις που αφορούν τη διαδικασία επαλήθευσης και κοινοποίησής τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου. Όσον αφορά τα 
αντισταθμιστικά μέτρα, προτείνονται ελάχιστες αναλογίες αντιστάθμισης ως εξής: αναλογία 2: 
1 για οικοτόπους προτεραιότητας και/ή είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος (ισχύει επίσης για 
οικοτόπους ειδών προτεραιότητας)· αναλογία 1,5: 1 για οικοτόπους και/ή είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (ισχύει επίσης για οικοτόπους ειδών)· αναλογία 1: 1 για επιπλέον οικοτόπους, 
είδη ή οικοτόπους ειδών. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ NATURA 2000 

(ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ)  

1. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος (παράρτημα I της οδηγίας για τους οικοτόπους) τους 
οποίους αφορά η πρόταση: 

 ........ 

 ........ 

Ενδεχόμενη απώλεια οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος: 

- Κωδικός οικοτόπου: ................ 

- επαναλάβετε για κάθε σχετικό οικότοπο 

□ Όχι □ Ναι 

 □ Μόνιμη 

 □ Προσωρινή 

 

Ενδεχόμενος κατακερματισμός οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος: 

- Κωδικός οικοτόπου: ................ 

- επαναλάβετε για κάθε σχετικό οικότοπο 

□ Όχι □ Ναι 

   □ Μόνιμος 

     □ Προσωρινός 

 

2. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος (παράρτημα II της οδηγίας για τους οικοτόπους και άρθρο 4 
της οδηγίας για τα πτηνά) τα οποία αφορά η πρόταση: 

 ........ 

 ........ 

Ενδεχόμενη ενόχληση ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος: 

- Είδη: ……………………………………………………………… 

- επαναλάβετε για κάθε σχετικό είδος 

□ Όχι □ Ναι 

     □ Μόνιμη 

     □ Προσωρινή 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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Ενδεχόμενη άμεση / έμμεση απώλεια ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (επαναλάβετε για κάθε σχετικό είδος): 

- Είδη: ……………………………………………………………… 

- Αριθμός ατόμων, ζευγών,...από ΤΕΔ 

□ Όχι □ Ναι 

Υπολογισμός (αριθ. 
ατόμων, ζευγών...) 
απώλειας  

Ενδεχόμενη απώλεια / κατακερματισμός οικοτόπων ειδών: 

- Είδη: ………………………………………………………………..... 

- Τύπος οικοτόπου ειδών: 

........................................................................................ 

(επαναλάβετε για κάθε σχετικό οικότοπο ειδών) 

□ Όχι □ Ναι 

     □ Μόνιμη/-ος 

     □ Προσωρινή/-ός 

 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Μπορούν άλλα Σ/Π/Ε/Π/Δ να προκαλέσουν σωρευτικές και/ή συνεργατικές επιδράσεις στον 
σχετικό τόπο Natura 2000 από κοινού με τη συγκεκριμένη πρόταση; 

      □ Ναι   □ Όχι 

Αν Ναι, υποδείξτε ποια άλλα Σ/Π/Ε/Π/Δ και περιγράψτε πώς θα επηρεάσουν σημαντικά τον 
τόπο, μαζί με την υπό εξέταση πρόταση: 

................................................................................................................................................. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Μπορεί η πρόταση να έχει έμμεσες επιπτώσεις στον τόπο Natura 2000; 

      □ Ναι   □ Όχι 

Αν Ναι, υποδείξτε ποιες:  

................................................................................................................................................. 

5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Τα Σ/Π/Ε/Π/Δ μπορούν να προκαλέσουν άμεσες, έμμεσες και/ή σωρευτικές επιπτώσεις, 

ακόμη και δυνητικά, σε οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος; 

      □ Ναι   □ Όχι 

Αν ναι, για ποιον λόγο:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Τα Σ/Π/Ε/Π/Δ μπορούν να προκαλέσουν άμεσες, έμμεσες και/ή σωρευτικές επιπτώσεις, 

ακόμη και δυνητικά, σε είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος; 

      □ Ναι   □ Όχι 

Αν ναι, για ποιον λόγο:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Τα Σ/Π/Ε/Π/Δ μπορεί να προκαλέσουν άμεσες, έμμεσες και/ή σωρευτικές, ακόμη και 

δυνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του/των τόπου/-ων Natura 2000; 
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      □ Ναι   □ Όχι 

Αν ναι, για ποιον λόγο:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Συμπεράσματα και κίνητρα (αιτιολογημένη γνώμη):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

□ Θετικό: Δεν απαιτείται δέουσα 
εκτίμηση 

□ Αρνητικό: Απαιτείται δέουσα 
εκτίμηση 

 

Πηγή: Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε τόπους Natura 2000 

(Ιταλία). Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Δέουσα εκτίμηση εθνικού προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία – εκτίμηση 

σωρευτικών επιπτώσεων 

Το πρόγραμμα υλοποίησης Grid25 (στο εξής: ΠΥ) είναι ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία έως το 2025. Στόχος του προγράμματος είναι ο 
μακροχρόνιος βιώσιμος και αξιόπιστος εφοδιασμός πόλεων, κωμοπόλεων, χωριών, οικισμών 
και άλλων σημαντικών αγορών στις οποίες απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, από 
ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές.   

Στις βασικές προβλέψεις του ΠΥ έως το 2025 περιλαμβάνονται τα εξής:  

• αναβάθμιση 2 530 km του υπάρχοντος δικτύου και 

• κατασκευή 828 km νέων υποδομών.  

Ως στρατηγική υψηλού επιπέδου, το ΠΥ Grid25 παρέχει ενδείξεις για τους τύπους των 
απαιτήσεων για τα έργα υποδομής που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον, δεδομένης της 
κυβερνητικής πολιτικής για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και της προβλεπόμενης 
αύξησης της ζήτησης, αλλά δεν ορίζει ακριβώς την τοποθεσία των έργων υποδομής, όπως 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ή μετασχηματιστές, ούτε τη διαδρομή των γραμμών 
μεταφοράς. Αντί αυτών, παρέχει ενδεικτική επισκόπηση της γενικής προσέγγισης που 
προτείνεται για τη μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το πρόγραμμα αποτέλεσε αντικείμενο δέουσας εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Καθώς το ΠΥ εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ιρλανδίας και μπορεί να έχει συνεργιστικές επιδράσεις πέραν των συνόρων της 
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Ιρλανδίας, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έλεγχος σε όλους τους τόπους Natura 2000 εντός 
της επικράτειας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.  

Πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική εξέταση των τύπων των επιπτώσεων που ενδέχεται να 
προκύψουν ως αποτέλεσμα του ΠΥ. Ο τύπος των επιπτώσεων εξαρτάται από τον τύπο των 
κατασκευαζόμενων έργων υποδομής, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:  

 Υποδομή με βάση τον τόπο π.χ. σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
μετασχηματιστές κ.λπ.  

 Γραμμική υποδομή π.χ. εναέριες γραμμές, υπόγεια καλώδια. 

Οι επιπτώσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να προκύψουν με την εφαρμογή του ΠΥ 
κατατάχθηκαν σε κατηγορίες υπό διάφορους τίτλους:  

 απώλεια/μείωση έκτασης οικοτόπου· 

 ενόχληση βασικών ειδών· 

 κατακερματισμός τύπου οικοτόπου ή οικοτόπου ειδών· 

 μείωση της πυκνότητας των ειδών· 

 αλλαγές σε βασικούς δείκτες της αξίας διατήρησης, όπως μείωση της ποιότητας και της 
ποσότητας των υδάτων. 

Λόγω της φύσης του ΠΥ, η περιγραφή των επιπτώσεων ήταν γενικού χαρακτήρα, όμως οι 
επιπτώσεις προσδιορίστηκαν ειδικά για κάθε τόπο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος 
όσον αφορά τις επιπτώσεις. Από τη διαδικασία ελέγχου προσδιορίστηκαν περίπου 340 ΕΖΔ και 
97 ΖΕΠ που θα μπορούσαν δυνητικά να υποστούν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις από την 
ανάπτυξη των έργων υποδομής που προτείνονται από το ΠΥ. Επιπλέον 18 ΕΖΔ και 2 ΖΕΠ στη 
Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να επηρεαστούν από διασυνοριακές διασυνδέσεις.  

Κατόπιν, η δέουσα εκτίμηση εξέτασε τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΠΥ μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια, 

προγράμματα και/ή έργα. Αρχικά, εξετάστηκε η εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων, ώστε 

να διασφαλιστεί ότι λήφθηκαν δεόντως υπόψη κατά την εκτίμηση των δυνητικών σημαντικών 

επιπτώσεων του ΠΥ. 

Εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης προσδιορίστηκαν τα βασικά σχέδια, οι βασικές πολιτικές και τα 
βασικά προγράμματα (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο κομητείας) 
που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε έργα ανάπτυξης τα οποία θα προκαλέσουν επιπτώσεις που 
θα μπορούσαν να συνδυαστούν ή να αλληλεπιδράσουν με τις επιπτώσεις του ΠΥ για το Grid25. 
Η ανάλυση αυτή απαιτούσε γνώση των ενδεχόμενων επιπτώσεων όλων των υπό εξέταση 
σχεδίων/έργων ανάπτυξης και, παρά τους περιορισμούς όσον αφορά την πληροφόρηση για τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις ορισμένων σχεδίων, κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν οι 
αλληλεπιδράσεις που θα προκαλούσαν σωρευτικές επιπτώσεις για ορισμένα σχέδια. Στον 
πίνακα κατωτέρω παρέχονται μερικά παραδείγματα.  

Πολιτική, 
σχέδιο, 
πρόγραμμα ή 
έργα  

Αλληλεπιδράσεις με αποτέλεσμα σωρευτικές επιπτώσεις  

Εθνικό επίπεδο (παράδειγμα) 
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Πρόγραμμα 
Transport 21 

Δυνητικές συνδυαστικές επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν στην 
περίπτωση κατασκευής νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων διαδρόμων 
μεταφορών, σε συνδυασμό με νέες ή αναβαθμισμένες υποδομές 
μεταφοράς. Στις επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:  

 Απώλεια και ενόχληση οικοτόπων. Ενδέχεται να επηρεαστούν όλοι οι 
χερσαίοι καθορισμένοι τόποι, ανάλογα με την τοποθεσία/τη διαδρομή 
των υποδομών και των γραμμών μεταφοράς ενέργειας. 

 Αλλαγές στην τοπική υδρολογία και επιπτώσεις σε παρακείμενους 
οικοτόπους. Μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν παρουσιάζουν οι 
εξαρτώμενοι από υπόγεια ύδατα οικότοποι, όπως βάλτοι, πόλγες 
«turloughs» και τυρφώνες.  

 Ρύπανση από ιζήματα και σχετικές υδρολογικές επιπτώσεις που 
επηρεάζουν είδη και οικοτόπους που εξαρτώνται από τα επιφανειακά 
ύδατα. Ο σολομός, η λάμπρενα, η ασπροπόδαρη καραβίδα και το 
μαργαριτοφόρο όστρακο γλυκών υδάτων ενδέχεται να επηρεαστούν. 

 Μόλυνση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων με ρύπους (π.χ. 
καύσιμα, λιπαντικά, σκυρόδεμα) κατά την κατασκευή. Ο σολομός, η 
λάμπρενα, η ασπροπόδαρη καραβίδα και το μαργαριτοφόρο όστρακο 
γλυκών υδάτων ενδέχεται να επηρεαστούν.  

 Ενόχληση των ειδών κατά τις δραστηριότητες κατασκευής και 
συντήρησης. Στα είδη που μπορεί να επηρεαστούν περιλαμβάνονται τα 
φωλεοποιά και τα διαχειμάζοντα πτηνά σε παράκτιες ΖΕΠ και ΖΕΠ 
γλυκών υδάτων· οι βίδρες και οι αλκυόνες, στην περίπτωση που τα έργα 
ανάπτυξης πραγματοποιούνται παρακείμενα σε υδατορεύματα ή 
διασχίζουν υδατορεύματα· οι νυχτερίδες, στην περίπτωση που τα έργα 
ανάπτυξης επηρεάζουν δασικές εκτάσεις, δενδροστοιχίες ή τόπους 
κουρνιάσματος. 

 Κίνδυνος πρόσκρουσης πτηνών στην περίπτωση που εναέρια καλώδια 
μεταφοράς εγκαθίστανται κοντά σε ΖΕΠ ή διασχίζουν τις διαδρομές 
πτήσης των πτηνών.  

Περιφερειακό επίπεδο (παράδειγμα) 

Περιφερειακά 
σχέδια 
διαχείρισης 
αποβλήτων  

Δυνητικές συνδυαστικές επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν στην 
περίπτωση που οι κατασκευές νέων υποδομών αποβλήτων και νέων 
υποδομών μεταφοράς συμπίπτουν χρονικά, εντός των ορίων ή πολύ κοντά 
σε καθορισμένο τόπο.  

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις είναι αυτές που περιγράφονται 
ανωτέρω.  

Επίπεδο κομητείας (παράδειγμα) 

Σχέδια 
ανάπτυξης  
κομητείας και 
πόλης  

Δυνητικές συνδυαστικές επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν στην 
περίπτωση απαίτησης κατασκευής νέων υποδομών στο πλαίσιο της 
υλοποίησης σχεδίων ανάπτυξης κομητείας και πόλης. Η πρόβλεψη 
σχετικών υποδομών μεταφοράς ενέργειας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις, όπως περιγράφεται ανωτέρω.  
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Έργα 

Υπεράκτια έργα 
παραγωγής 
ενέργειας  

Συνδυαστικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διασύνδεση 
υπεράκτιων και χερσαίων υποδομών. Στις επιπτώσεις που μπορεί να 
προκύψουν περιλαμβάνονται οι εξής:  

 Απώλεια και ενόχληση οικοτόπων. Ενδέχεται να επηρεαστούν όλοι οι 
χερσαίοι καθορισμένοι τόποι, ανάλογα με την τοποθεσία/τη διαδρομή 
των υποδομών και των γραμμών μεταφοράς ενέργειας. Απώλεια 
οικοτόπων μπορεί επίσης να προκύψει σε παράλιες και παράκτιες 
περιοχές. Η απώλεια οικοτόπων θα είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση 
που εγκατασταθούν υπόγεια καλώδια.  

 Ρύπανση από ιζήματα και σχετικές υδρολογικές επιπτώσεις που 
επηρεάζουν είδη και οικοτόπους που εξαρτώνται από τα επιφανειακά 
ύδατα. Ο σολομός, η λάμπρενα, η ασπροπόδαρη καραβίδα και το 
μαργαριτοφόρο όστρακο γλυκών υδάτων ενδέχεται να επηρεαστούν. 

 Μόλυνση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων με ρύπους (π.χ. 
καύσιμα, λιπαντικά, σκυρόδεμα) κατά την κατασκευή. Ο σολομός, η 
λάμπρενα, η ασπροπόδαρη καραβίδα και το μαργαριτοφόρο όστρακο 
γλυκών υδάτων ενδέχεται να επηρεαστούν.  

 Ενόχληση των ειδών κατά τις δραστηριότητες κατασκευής και 
συντήρησης. Στα είδη που μπορεί να επηρεαστούν περιλαμβάνονται τα 
φωλεοποιά και τα διαχειμάζοντα πτηνά σε παράκτιες ΖΕΠ και ΖΕΠ 
γλυκών υδάτων· τα θαλάσσια θηλαστικά, στην περίπτωση διασύνδεσης 
ανάμεσα σε υπεράκτιες και παράκτιες υποδομές· οι βίδρες και οι 
αλκυόνες, στην περίπτωση που τα έργα ανάπτυξης πραγματοποιούνται 
παρακείμενα σε υδατορεύματα ή διασχίζουν υδατορεύματα· οι 
νυχτερίδες, στην περίπτωση που τα έργα ανάπτυξης επηρεάζουν δασικές 
εκτάσεις, δενδροστοιχίες ή τόπους κουρνιάσματος. 

 

Η εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη νέων υποδομών παραγωγής ενέργειας 
όταν συνδυάζεται με άλλα έργα οικονομικής ανάπτυξης θα οδηγήσει δυνητικά σε απώλεια 
οικοτόπων και/ή ειδών, κατακερματισμό ειδών/πληθυσμών και αλλαγές στην 
ποιότητα/ποσότητα των υδάτων. Αυτές οι δυνητικές συγκρούσεις θα μπορούσαν να 
μετριαστούν με τα μέτρα που αναφέρονται στη συνέχεια στη δέουσα εκτίμηση και θα 
εξεταστούν σε μεταγενέστερη περιβαλλοντική εκτίμηση, όπως απαιτείται. 

Εκτίμηση δυνητικών σημαντικών επιπτώσεων και πρόταση μέτρων μετριασμού 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το πρόγραμμα υλοποίησης Grid25 παρέχει ενδεικτική επισκόπηση 
της προτεινόμενης γενικής προσέγγισης για τα μελλοντικά έργα ανάπτυξης του δικτύου και δεν 
προβλέπει ακριβώς τη θέση των υποδομών. Ως εκ τούτου, περιορίζεται το επίπεδο εκτίμησης 
που μπορεί να διενεργηθεί και αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση δυνητικών σημαντικών 
επιπτώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γενικούς όρους. Συνεπώς, διενεργήθηκε γενική 
εξέταση των επιπτώσεων και των ευαισθησιών. Η εκτίμηση προσδιόρισε τους τύπους των 
επιπτώσεων σε επηρεαζόμενους οικοτόπους και επηρεαζόμενα είδη, οι οποίες θα μπορούσαν 
να προβλεφθούν για τα ακόλουθα κύρια στοιχεία του ΠΥ:  

 εναέριες γραμμές μεταφοράς· 

 υπόγεια καλώδια· 

 κατασκευή νέων υποσταθμών και επέκταση υφιστάμενων υποσταθμών· 
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 ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς στις περιοχές. 

Ως προς το τελευταίο, προσδιορίστηκαν οι βασικές ευαισθησίες σε κάθε περιοχή και 
διατυπώθηκαν συστάσεις για την αποτροπή των αναμενόμενων επιπτώσεων (π.χ. αποφυγή 
ορισμένων ιδιαιτέρως ευαίσθητων περιοχών κατά την ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς 
στην περιοχή, ενθάρρυνση της τοποθέτησης υποσταθμών και εναέριων διαδρομών σε αστική 
γη ή σε περιοχές που περιλαμβάνουν πυκνούς διαδρόμους παλαιών εγκαταστάσεων ενώ 
αποφεύγεται η πιο ευαίσθητη ορεινή ενδοχώρα κ.λπ.).  

Στην εκτίμηση προσδιορίστηκαν επίσης οι επιπτώσεις για έναν αριθμό έργων ανάπτυξης 
δικτύου, τα οποία έχουν προχωρήσει έως το στάδιο λεπτομερούς σχεδιασμού (παρόλο που η 
τοποθεσία και η διαδρομή των έργων αυτών δεν έχουν καθοριστεί ακόμη) σε τόπους Natura 
2000 και συνεπώς δυνητικά θα επηρεαστούν από τα εν λόγω μεμονωμένα έργα.  

Λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα του ΠΥ Grid25, σε αυτό το στάδιο δεν ήταν δυνατόν να 
εξαχθεί καταληκτικό συμπέρασμα ότι το ΠΕ δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του δικτύου 
Natura 2000. Συνεπώς, προτάθηκαν μέτρα μετριασμού ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή 
σημαντικών επιπτώσεων.  

Προτάθηκαν δύο επίπεδα μέτρων μετριασμού. Τα μέτρα του πρώτου επιπέδου θα 
κατευθύνουν τη στρατηγική προσέγγιση για τον μετριασμό των επιπτώσεων ενώ τα μέτρα 
μετριασμού του δεύτερου επιπέδου είναι περισσότερο εξειδικευμένα ανάλογα με την 
επίπτωση και θα εφαρμοστούν στην περίπτωση προσδιορισμού σημαντικών επιπτώσεων μετά 
από εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και δέουσα εκτίμηση σε επίπεδο έργου. 

Περιγράφονται γενικά μέτρα μετριασμού για τις βασικές κατηγορίες προσδιοριζόμενων 
επιπτώσεων και για τους βασικούς οικοτόπους και τα βασικά είδη που δυνητικά θα 
επηρεαστούν. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη γενική απώλεια και ενόχληση οικοτόπων, 
περιγράφονται μέτρα αποφυγής και μετριασμού για τυρφώνες και περιοχές τυρφώνων, πτηνά, 
νυχτερίδες, βίδρες, υδατοεξαρτώμενους οικοτόπους και είδη, μαργαριτοφόρα όστρακα 
γλυκών υδάτων, άλλα προστατευόμενα είδη κ.λπ.  

Κατά την εξέταση των μέτρων μετριασμού θα τεθεί ως προτεραιότητα καταρχάς η αποφυγή 
επιπτώσεων και, εφόσον οι επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες, ο μετριασμός τους. Επιπλέον, όλα 
τα έργα χαμηλότερου επιπέδου που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΠΥ θα αποτελέσουν 
αντικείμενο δέουσας εκτίμησης όταν γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον 
σχεδιασμό και την τοποθεσία.  

Αφού ενσωματωθούν τα μέτρα μετριασμού, θεωρείται ότι το πρόγραμμα υλοποίησης Grid25 
δεν θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000. 
Ωστόσο, όλα τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΥ θα εξετάζονται και θα 
αποτελούν αντικείμενο δέουσας εκτίμησης, όπως απαιτείται. 

Πηγή: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme. Διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΛΣΔΣ)  

2.1  Παραδείγματα διαφόρων τύπων ΕΛΣΔΣ και η αιτιολόγησή τους 

Άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους:  

«Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 

εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 

λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 

οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε 

να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 

ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. 

Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού 

οικοτόπου προτεραιότητας και/ή ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν 

μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με 

θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της 

Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος». 

 

I. ΕΛΣΔΣ κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως (τόπος με χαρακτηριστικά-στόχους στα οποία 
δεν αποδίδεται προτεραιότητα) 

Έργο: Προτεινόμενη αναβάθμιση υφιστάμενου κέντρου επεξεργασίας ύδατος στη λίμνη 
Lough Talt, Co. Sligo (Ιρλανδία, 2019).  

Περιγραφή έργου και τόπου Natura 2000:  

Η ορεινή λίμνη Lough Talt, τμήμα του τυρφώνα Lough Hoe με κωδικό ΕΖΔ IE0000633, 
λειτουργεί, από τη δεκαετία του 1950, ως πηγή υδάτων για πληθυσμό μεγαλύτερο των 13 000 
κατοίκων μέσω ενός μόνο κέντρου επεξεργασίας ύδατος (WTP). Απαιτείται αναβάθμιση του 
WTP ώστε να υπάρχει σταθερή παροχή πόσιμου νερού, που να αντιστοιχεί στα τρέχοντα 
επίπεδα υδροληψίας. Οι υδρολογικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, κατά τις 
περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, η διαδικασία υδροληψίας από τη λίμνη συμβάλλει στη 
σημαντική μείωση της στάθμης του νερού, η οποία συνιστά αρνητική επίπτωση για τον 
οικότοπο του είδους σαλιγκαριού Vertigo geyeri. Για να αποφευχθεί αυτή η επίπτωση θα 
έπρεπε η υδροληψία να μειώνεται κατά περίπου 50 % για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 
έτους.  

Παρόλο που το V. geyeri δεν έχει καταγραφεί στον τόπο από το 2007, ο πληθυσμός του 
θεωρείται σημαντικός σε κλίμακα χώρας και πρέπει να αποκατασταθεί. Τα προτεινόμενα μέτρα 
διατήρησης θα βελτιώσουν τις συνθήκες του οικοτόπου μέσω ενός συστήματος άρδευσης και 
επανύγρανσης. Τα μέτρα, ωστόσο, δεν μετριάζουν την προγενέστερη απώλεια του είδους λόγω 
των πιέσεων υδροληψίας. Το προτεινόμενο έργο θα εξακολουθήσει να μεταβάλλει την 
αβιοτική και τη βιοτική δυναμική που ορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του πληθυσμού V. 
geyeri, προκαλώντας συνεπώς καθυστερήσεις στην επίτευξη του στόχου διατήρησής του.  

Εναλλακτικές λύσεις:  

Επτά εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου «καμία ενέργεια» (επιλογή 
μηδέν) αποτέλεσαν αντικείμενο εκτίμησης με βάση τις επιπτώσεις τους στην υγεία, την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Η μόνη άμεση βραχυπρόθεσμη διαθέσιμη επιλογή είναι η 
αναβάθμιση της επεξεργασίας στην υφιστάμενη τοποθεσία WTP ώστε να βελτιωθεί ο φραγμός 
επεξεργασίας έναντι των παρασιτικών πρωτόζωων και οι υπερβάσεις στην έκλυση 
τριαλογονομεθανίων (THM) τα οποία αποτελούν περιβαλλοντικούς ρύπους. Η αναβάθμιση 
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αυτή θα παρέχει, για περίπου 7-10 χρόνια, ασφαλές πόσιμο νερό στον τοπικό πληθυσμό, έως 
ότου αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση. 

Αιτιολόγηση ΕΛΣΔΣ: 

Παροχή ασφαλούς και αξιόπιστου πόσιμου νερού σε πληθυσμό μεγαλύτερο των 13 000. 

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα: 

Προτείνεται η αποκατάσταση βιώσιμου πληθυσμού του είδους σαλιγκαριού Vertigo geyeri 
στην ΕΖΔ μέσω ενός λεπτομερούς προγράμματος προσωρινής άρδευσης του βασικού 
οικοτόπου ασβεστούχου βάλτου, μέχρι να απομακρυνθεί η πίεση υδροληψίας από τον τόπο. 
Σε συνδυασμό με τη διαχείριση της άρδευσης προτείνεται η συνεχής παρακολούθηση της 
λειτουργίας του συστήματος άρδευσης και των σταδιακών μετατοπίσεων των σαλιγκαριών 
στον οικότοπο βάλτου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, με αφετηρία τα λιγότερο 
ευαίσθητα είδη και κατάληξη στη μετατόπιση ατόμων Vertigo geyeri από άλλη ΕΖΔ όπου το 
είδος βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 

II. Αιτιολόγηση των ΕΛΣΔΣ: προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας 

Έργο: Εφαρμογή τεχνητής αντιπλημμυρικής προστασίας με πόλντερ στην περιοχή Rösa 
(Γερμανία, 2014).  

Περιγραφή έργου και τόπου Natura 2000:  

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών αντιπλημμυρικής προστασίας 
σε ξηρό πόλντερ δίπλα από το χωριό Rösa σε επίπεδο προστασίας HQ200 (το ανώτατο επίπεδο 
σε μέγιστη απώλεια ύδατος η οποία συμβαίνει μία φορά σε διάστημα 200 ετών). Τα κύρια 
στοιχεία του έργου είναι τα εξής: περίπου 7,5 km αποκατεστημένων αναχωμάτων πλάτους 5 m 
στον πυθμένα και 3 m στη στέψη· νέες εγκαταστάσεις εισροής και εκροής· και δύο τοιχώματα 
αντιπλημμυρικής προστασίας μήκους 1 225 m και 310 m. Τα υφιστάμενα αναχώματα 
εξασφαλίζουν προστασία μόνο έναντι του HQ100, όμως λόγω απρόβλεπτων ακραίων καιρικών 
φαινομένων υπάρχει το ενδεχόμενο υπέρβασης αυτής της στάθμης και μπορεί να προκληθούν 
σοβαρές βλάβες σε οικισμούς και επιχειρήσεις κατάντη του υφιστάμενου πόλντερ.  

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί εντός της ΕΖΔ Muldeaue oberhalb Pouch με κωδικό 
DE4340301, επηρεάζοντας τους ακόλουθους τύπους οικοτόπων-στόχων μέσω της άμεσης 
κατάληψης εδαφών: 6430 - 604 m2 (0,17 % της έκτασης αυτού του τύπου οικοτόπου εντός της 
ΕΖΔ)· 6510 - 40 665 m2 (20,33 %)· 91F0: 456 m2 (0,46 %). Σύμφωνα με την επίσημη μεθοδολογία 
της Γερμανίας για την εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων, όλες οι εν λόγω επιπτώσεις 
θεωρούνται «σημαντικές» (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προφανή αμελητέα κατάληψη 
εδαφών, καθώς λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες και όχι μόνο απλώς το ποσοστό 
κατάληψης εδαφών). 

Εναλλακτικές λύσεις:  

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για το έργο, λόγω των χαρακτηριστικών της κοιλάδας του 
ποταμού· ωστόσο, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων είχε ως αποτέλεσμα να 
πραγματοποιηθούν στο έργο πολλές μικρότερες προσαρμογές που θα μείωναν τις αρνητικές 
επιπτώσεις του (όπως π.χ. αλλαγή στην κλίση του πρανούς του αναχώματος ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα επανεγκατάστασης των λειμώνων, μικρές επανατοποθετήσεις αναχωμάτων και 
τοιχωμάτων κ.λπ.). 

Αιτιολόγηση ΕΛΣΔΣ: 

Η κατασκευή του αναχώματος πόλντερ είναι απαραίτητη για την αύξηση της ασφάλειας του 
αναχώματος καθώς και για την προστασία του πληθυσμού από πλημμύρες. Συνεπώς, η βασική 
αιτιολόγηση των ΕΛΣΔΣ συνδέεται με τη δημόσια ασφάλεια και την ανθρώπινη υγεία.  
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Προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα: 

Ο τύπος οικοτόπου 6430 θα δημιουργηθεί εντός της ΕΖΔ σε αναλογία 1: 8. Ο τύπος οικοτόπου 
6510 θα δημιουργηθεί εκ νέου στα πρανή του αναχώματος, κυρίως εκτός της ΕΖΔ σε 
αναλογία 1: 5. Οι δασικοί οικότοποι 91F0 που έχουν χαθεί (με ποιότητα «D») θα 
αντισταθμιστούν με τη φύτευση νέου δάσους με την ίδια σύνθεση ειδών σε αναλογία 1: 4, 
καθώς και με τη φύτευση ενός «μανδύα» δέντρων κατά μήκος υφιστάμενων δασών σε 
αναλογία 1: 16, όλα κυρίως εκτός του τόπου. Με σκοπό τη διατήρηση της συνοχής του δικτύου, 
η έκταση της ΕΖΔ θα αυξηθεί ώστε να περιλαμβάνει τις τοποθεσίες εφαρμογής των 
αντισταθμιστικών μέτρων. 

III. Αιτιολόγηση των ΕΛΣΔΣ: άλλοι λόγοι μεταξύ των οποίων κοινωνικοί και οικονομικοί 

Έργο: Δημόσια έργα για σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Tours και 
Bordeaux (Γαλλία, 2013).  

Περιγραφή έργου και τόπου Natura 2000:  

Το έργο αφορά την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Tours 
και Bordeaux. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας γραμμής (302 km) και η σύνδεσή της 
με τις υφιστάμενες σιδηροδρομικές γραμμές (38 km), καθώς και πλευρικά μονοπάτια, λεκάνες, 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, υπέργειες και υπόγειες διαβάσεις (για αγροτικά 
μονοπάτια, διελεύσεις πανίδας), πλατφόρμες εργασίας και βοηθητικές εγκαταστάσεις.  

Η διαδρομή πρόκειται να διασχίζει τέσσερις ΖΕΠ (FR5412006 Vallée de la Charente en amont 
d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) και δύο ΕΖΔ (FR5402010 Vallée du 
Lary et du Palais, FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Στις αρνητικές 
επιπτώσεις περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη καταστροφή 1,9 εκταρίων υγρών λειμώνων και 4,2 
εκταρίων δευτερευόντων οικοτόπων που είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της ορτυγομάνας 
Crex crex. Πρόκειται επίσης να επηρεάσει άμεσα 185 εκτάρια και έμμεσα (ενόχληση) 2 947 
εκτάρια δυνητικών οικοτόπων της χαμωτίδας Tetrax tetrax· να οδηγήσει στην καταστροφή 2 
εκταρίων οικοτόπου (υγρός χερσότοπος) της πεταλούδας Coenonympha oedippus· καθώς και 
να οδηγήσει στην καταστροφή 0,35 εκταρίων ενός από τα καλύτερα δείγματα ξηρών 
ημιφυσικών λειμώνων και περιοχών όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα 
(Festuco-Brometalia) (κωδικός τύπου οικοτόπου 6210) και να διασπάσει την τοπική 
συνδεσιμότητα του εν λόγω οικοτόπου. 

Εναλλακτικές λύσεις:  

Υποβλήθηκαν σε εκτίμηση τρεις εναλλακτικές λύσεις διαδρομής. Όσον αφορά τη 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας, δεν υπάρχει μεγάλη ευελιξία για μετατοπίσεις σε 
τμήματα της διαδρομής· και η εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εναλλακτική λύση που 
επιλέχθηκε έχει τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους Natura 2000 ενώ παραμένει 
τεχνικά εφικτή. 

Αιτιολόγηση ΕΛΣΔΣ: 

Με 340 km νέας γραμμής μεταξύ Tours και Bordeaux, αυτή η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής 
ταχύτητας (TGV) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα κατασκευής σιδηροδρομικής 
γραμμής σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα δημιουργήσει στην ακτή του Ατλαντικού μια 
αποτελεσματική σύνδεση η οποία θα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση όσον αφορά 
την κινητικότητα. Με μέση ταχύτητα 300 km/h, θα διευκολύνει τη διαδικασία του ταξιδιού για 
τους ταξιδιώτες και θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών στις πόλεις που περιλαμβάνονται στη 
διαδρομή. Η διαδρομή Παρίσι-Bordeaux σε κάτι περισσότερο από δύο ώρες διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σιδηροδρομικών μεταφορών έναντι 
των αεροδρομικών, προωθώντας συνεπώς τη μεταστροφή προς άλλους τρόπους μεταφοράς. 
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Το εν λόγω έργο θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση του διευρωπαϊκού άξονα, 
συνδέοντας, μέσω της ακτής του Ατλαντικού, τις περιοχές της Νότιας και της Ανατολικής 
Ευρώπης με τις περιοχές της Νοτιοδυτικής Γαλλίας και την Ιβηρική Χερσόνησο. 

Επίσης, θα δώσει ώθηση στις δραστηριότητες στις σχετικές περιοχές μέσω των εξής: βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση των αγορών για τις περιφερειακές επιχειρήσεις· 
διευκόλυνση του ταξιδιού για δραστηριότητες που απαιτούν υψηλή κινητικότητα, ένα 
σημαντικό επιχείρημα για νέα εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση από το Παρίσι στις εν λόγω 
περιοχές· ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικότερα της βραχυχρόνιας διαμονής· δημιουργία 
θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας· ανάπτυξη μεγάλων 
αστικών έργων. Για τους ταξιδιώτες, το τρένο είναι ένα γρήγορο και άνετο μέσο μεταφοράς, 34 
φορές πιο ασφαλές από το αυτοκίνητο. Ένα τρένο TVG μπορεί να μεταφέρει έως 1 000 επιβάτες 
με ταχύτητα 300 km/h. Αποτελεί επίσης έναν τρόπο μετακίνησης με τον οποίο εξοικονομείται 
ενέργεια και χώρος.  

Το τρένο υψηλής ταχύτητας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των 
δαπανών ενέργειας και στην ανάπτυξη περιοχών κατά τρόπο βιώσιμο. Παράγει 20 φορές 
λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συγκριτικά με το αυτοκίνητο και 45 φορές 
λιγότερες συγκριτικά με το αεροπλάνο. Δεν δημιουργεί τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση: τα 
ηλεκτρικά τρένα εξυπηρετούν το 90 % των μεταφορών. Για την κοινότητα, το κόστος 
μεταφοράς επιβατών ή προϊόντων όσον αφορά τη ρύπανση, τα ατυχήματα και τις κλιματικές 
επιπτώσεις είναι 4,5 φορές υψηλότερο για τις οδικές μεταφορές συγκριτικά με τις 
σιδηροδρομικές.  

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα: 

αγοράστηκαν 35 εκτάρια για την ορτυγομάνα, ως αντισταθμιστικό μέτρο της απώλειας 6,1 
εκταρίων οικοτόπου. Για τη χαμωτίδα, το αντισταθμιστικό πρόγραμμα σε τρεις ΖΕΠ θα 
περιλαμβάνει 702 εκτάρια: θα αγοραστούν 160 εκτάρια και 542 εκτάρια θα είναι υπό καθεστώς 
σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης με μέτρα σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης για τις ΖΕΠ. 
Προβλέπεται πρόγραμμα παρακολούθησης και ένας ιδιωτικός φορέας θα συμμετέχει σε 
πρόγραμμα επανεισαγωγής. θα αγοραστούν 5 εκτάρια γης με τον τύπο οικοτόπου 6210 
(αντιστάθμιση 1: 14). 

IV. Αιτιολόγηση των ΕΛΣΔΣ: άλλοι λόγοι κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής 

Έργο: Εκβάθυνση της πλωτής οδού του Δούναβη μεταξύ Straubing και Vilshofen· τμήμα 
Straubing-Deggendorf (Γερμανία, 2019). 

Περιγραφή έργου και τόπου Natura 2000:  

Στον ποταμό Δούναβη μεταξύ Straubing-Deggendorf (περίπου 40 km), οι προϋποθέσεις 
ναυσιπλοΐας κατά τις περιόδους χαμηλής στάθμης των υδάτων (βύθισμα 2 m) δεν τέθηκαν 
ποτέ σε εφαρμογή, αντίθετα με το τμήμα ανάντη (2,90 m) και κατάντη (2,70 m), με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί σημείο συμφόρησης. Το βύθισμα των 2,50 m μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε 
μέση στάθμη υδάτων, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο για 144 ημέρες/έτος. Στόχος του έργου 
είναι η υπέρβαση αυτού του εμποδίου για τη ναυσιπλοΐα και η οικοδόμηση μέτρων βελτίωσης 
της αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο τελικός σχεδιασμός θα έχει ως αποτέλεσμα την 
εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού κατά 20 cm έως -2,20 cm, συγκριτικά με το σταθερό σημείο 
αμπώτιδος των -2,00 m. Θα εμβαθύνει επίσης περαιτέρω την κοίτη του ποταμού κατά 45 cm 
έως -2,65 cm σε τμήμα μήκους 9,7 km. Εν τω μεταξύ τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας θα 
πρέπει να παρέχουν προστασία έναντι του Q100 (της μέγιστης απορροής η οποία προκύπτει μία 
φορά ανά 100 χρόνια). 

Το τμήμα Straubing-Vilshofen του έργου παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων 
λόγω του υφιστάμενου προφίλ του διαύλου ναυσιπλοΐας. Η μελέτη εκτιμά τον αριθμό των 
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ατυχημάτων σε 39 ανά έτος (2004) με αύξηση στα 55,4 έως το 2025 λόγω του αυξανόμενου 
όγκου μεταφορών. 

Το έργο θα επηρεάσει μια μεγάλη έκταση ΕΖΔ (4 720 εκτάρια), την Donauauen zwischen 
Straubing und Vilshofen με τον κωδικό DE7142301. Πιθανές σημαντικές επιπτώσεις, άμεσες, 
έμμεσες και συνδυαστικές, προσδιορίστηκαν σε 7 είδη ιχθύων, 1 είδος πεταλούδας και 1 είδος 
μαλακίου, καθώς και σε 7 τύπους οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου 
προτεραιότητας 91E0* αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior. 

Εναλλακτικές λύσεις:  

Εκτός του επιλεγμένου σχεδιασμού έργου, αντικείμενο διεξοδικής εκτίμησης αποτέλεσαν 
τέσσερις ακόμη εναλλακτικές λύσεις, καθώς και η εναλλακτική λύση μηδέν. Καμία από τις 
εναλλακτικές λύσεις δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά μικρότερες επιπτώσεις 
συγκριτικά με την επιλεγμένη λύση, επειδή οι εν λόγω λύσεις θα κάλυπταν μεγαλύτερη περιοχή 
της ΖΕΠ από αυτήν του προτεινόμενου έργου ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά 
μεγαλύτερο οικότοπο προστατευόμενων ειδών.  

Αιτιολόγηση ΕΛΣΔΣ: 

α) Επίτευξη του στόχου της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών: Η εκβάθυνση του 
Δούναβη στο τμήμα μεταξύ Straubing και Vilshofen κλείνει το κενό που υπάρχει στην 
υφιστάμενη σύνδεση πλωτών οδών, η οποία συνδέει τη Βόρεια θάλασσα με τη Μαύρη 
Θάλασσα μέσω του Ρήνου, του Μάιν, του Καναλιού Μάιν-Δούναβη και του Δούναβη. Σύμφωνα 
με τον κανονισμό (EE) αριθ. 1315/2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η ομοσπονδιακή πλωτή οδός του Δούναβη 
αποτελεί τμήμα του κεντρικού δικτύου του ευρωπαϊκού ΔΕΔ-Μ, και αποτελεί αντικείμενο 
μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη. 

β) Καλύτερη συνδεσιμότητα για τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας: Το έργο θα βελτιώσει 
τις συνθήκες ναυσιπλοΐας στην περιοχή του έργου όταν η στάθμη των υδάτων στον Δούναβη 
είναι χαμηλή. Αντίθετα με τους άλλους τρόπους μεταφορών, για τη ναυσιπλοΐα στον Δούναβη 
εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς της ελεύθερης μεταφορικής ικανότητας, το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα με την εκβάθυνση του διαύλου 
ναυσιπλοΐας.  

γ) Ασφάλεια και ευχέρεια της ναυσιπλοΐας: Η υλοποίηση του έργου θα μπορούσε να μειώσει 
τη συχνότητα ατυχημάτων από τον αναμενόμενο αριθμό 55,4 σε 42,4 ανά έτος, παρά την 
αύξηση της κυκλοφορίας. 

δ) Πρόβλεψη της αύξησης των μεταφορών: Ο όγκος των εμπορευμάτων αναμένεται να αυξηθεί 
από 7,0 εκατομμύρια τόνους/έτος (2007) σε 9,7 εκατομμύρια τόνους/έτος έως το 2025 ή κατά 
50 % στα 10,5 εκατομμύρια τόνους/έτος. 

Προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα: 

Όλοι οι επηρεαζόμενοι τύποι οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένου του οικοτόπου 
προτεραιότητας 91E0*, θα αντισταθμιστούν με τη δημιουργία νέων οικοτόπων σε αναλογία 
3:1. Για το είδος Maculinea nausithous θα δημιουργηθούν νέοι οικότοποι λειμώνων, ενώ νέοι 
οικότοποι θα δημιουργηθούν και για το είδος Unio crassus, με τη μορφή νέων νησίδων και 
διακλαδώσεων ποταμού (οι δεύτεροι εξυπηρετούν επίσης τα επηρεαζόμενα είδη ιχθύων). 
Προβλέπεται μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και διαχείριση της διατήρησης των νέων 
οικοτόπων. 

Γνωμοδότηση της Επιτροπής (η πλήρης έκδοση είναι δημοσιευμένη στη διεύθυνση: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

3.1 Παραδείγματα αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 

Σχέδιο ή έργο 

Σιδηροδρομική γραμμή μεγάλης απόστασης μεταξύ δύο κόμβων 
και ανάπλαση παλαιάς γέφυρας 100 ετών στο κρατίδιο της 
Βάδης-Βιρτεμβέργης (Γερμανία).  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευθυγραμμίσεις επιφανείας που 
μετριάζονται με τη διάνοιξη σήραγγας. 

Επηρεαζόμενος τόπος 

Natura 2000 

Ο επηρεαζόμενος τόπος είναι ο DE 7220-311 «Glemswald und 
Stuttgarter Bucht» (3 813 εκτάρια, με 31 δευτερεύουσες 
κατακερματισμένες περιοχές). 

Επίπτωση 

Οι επιπτώσεις προκύπτουν από την κατάληψη εδαφών και την 
επακόλουθη απώλεια και υποβάθμιση οικοτόπου, 
συμπεριλαμβανομένης της υλοτόμησης ώριμων δέντρων. Τα 
στοιχεία κοινοτικού ενδιαφέροντος που επηρεάζονται είναι τα 
εξής: 

Είδος: πληθυσμός του είδους προτεραιότητας Osmoderma eremita 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, το οποίο βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης. 

Οικότοπος: 6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Αντισταθμιστικά 

μέτρα 

- Χαρακτηρισμός έκτασης 50 εκταρίων κοντά σε εθνική 
προστατευόμενη περιοχή (Neuweiler Viehweide) ως Natura 2000. 

- Διαχείριση της χαρακτηρισμένης περιοχής με είδος-στόχο 
*Osmoderma eremita μέσω της ανασύστασης των βασικών 
οικολογικών χαρακτηριστικών τα οποία είναι απαραίτητα για την 
επιβίωση του είδους. 

Η χαρακτηρισμένη έκταση υπό διαχείριση συνδέει δύο 
υφιστάμενες βασικές προστατευόμενες περιοχές οι οποίες ήταν 
απομονωμένες, με οικολογικές επιπτώσεις διέλευσης των ορίων 
για το είδος προτεραιότητας. Η έκβαση της στοχευμένης 
διαχείρισης αναμένεται να είναι η διατήρηση της ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησης για το είδος προτεραιότητας. 

Πηγή: C(2018) 466 final της 30.1.2018 

 

Σχέδιο ή έργο Οδός B173 μεταξύ κοινοτήτων στη Βαυαρία (Γερμανία) 

Επηρεαζόμενος 

τόπος Natura 2000 

Ο επηρεαζόμενος τόπος είναι ο ΤΚΣ DE 5833-371 Maintal von Theisau 
bis Lichtenfels (872 εκτάρια), ο οποίος σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει 
με την περιοχή ΖΕΠ DE 5931-471.02 Täler von Oberem Main, Unterer 
Rodach und Steinach.  

Η περιοχή ΖΕΠ επηρεάζεται περισσότερο όσον αφορά την έκταση 
συγκριτικά με τον ΤΚΣ. Η λειτουργικότητα του τόπου συνδέεται με 9 
ακόμη τόπους Natura 2000 στην ηπειρωτική βιογεωγραφική 
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περιοχή. Οι τόποι περιλαμβάνουν οικοτόπους πλημμυρικών 
περιοχών με λιμνάζοντα και ρέοντα ύδατα.  

Επίπτωση 

Η χάραξη της οδού διασχίζει το δίκτυο Natura 2000 και προκαλεί 
επιπτώσεις μέσω της κατάληψης εδαφών (απώλεια οικοτόπων) και 
της ενόχλησης/υποβάθμισης οικοτόπων και ειδών κατά την 
κατασκευή και τη λειτουργία της οδού, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
εναπόθεσης αζώτου. Αναλυτικότερα: 

Τύποι οικοτόπου του παραρτήματος I που επηρεάζονται από το 
έργο: 6, από τους οποίους ένας οικότοπος προτεραιότητας (91E0*). 

Επηρεαζόμενα είδη του παραρτήματος II: 5, από τα οποία 3 
αναφέρονται επίσης στο παράρτημα IV.  

Σημαντικές επιπτώσεις σε: 

Τύπους οικοτόπων 3150, 6430, 6510 και 91E0* του παραρτήματος I 
της οδηγίας για τους οικοτόπους 

Είδος πτηνών Circus aeruginosus του παραρτήματος I της οδηγίας για 
τα πτηνά  

Αντισταθμιστικά 

μέτρα 

Αποφασίστηκε αναλογικότητα των αντισταθμιστικών μέτρων για την 
εξισορρόπηση της απώλειας οικοτόπων στη συνολική συνοχή του 
δικτύου Natura 2000 σε: 

αναλογία 1:3 για τους τύπους οικοτόπου 3150, 6430 και 91E0* 

1:6 για τον 6510. 

Διεύρυνση του ΤΚΣ κατά 2 εκτάρια. 

Δημιουργία έκτασης οικοτόπου καλαμιώνων για το είδος Circus 
aeruginosus. 

Σχέδιο χρηματοδότησης και σχέδιο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τις εξής προϋποθέσεις για το εν λόγω 
πρόγραμμα αντιστάθμισης: 

- Υλοποίηση σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας που υποβλήθηκε από 
τις γερμανικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

- Εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης σύμφωνα με το σχέδιο 
εργασίας που υποβλήθηκε από τις γερμανικές αρχές όπως 
συμφωνήθηκε. Η έκθεση πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού 
μέσω του διαδικτύου. 

- Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης για το 
δίκτυο Natura 2000 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να 
προβλεφθεί η αξιολόγηση και η επανεξέταση των αντισταθμιστικών 
μέτρων και των μέτρων μετριασμού που συνδέονται με το έργο. 

- Η Γερμανία πληροί τις δεσμεύσεις που αφορούν το δίκτυο Natura 
2000 για τον τόπο DE 5833 - 371 σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. 

Πηγή: C(2015) 9085 final της 18.12.2015 
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Σχέδιο ή έργο 

Εθνική οδός B 252/B 62· 17,56 km νέου δρόμου παράκαμψης των 
δήμων Münchhausen, Wetter και Lahntal (Έσση).  

Σύνδεση Βορρά-Νότου μεταξύ των περιοχών Paderborn-Korbach και 
Marburg-Gießen. Η εθνική οδός B 62 συνδέει το Biedenkopf μέσω του 
Cölbe με τους άξονες μεγάλων αποστάσεων Gießen-Marburg-Kassel. 

Η νέα χάραξη συνεπάγεται την αλλαγή του μεγέθους και τη 
μετεγκατάσταση δημόσιων έργων υποδομής, όπως κοινοτικές οδοί, 
ενεργειακά δίκτυα, σιδηροδρομική γραμμή και αγωγός αερίου. 

Επηρεαζόμενος 

τόπος Natura 2000 

Στο αντικείμενο της δέουσας εκτίμησης συμπεριλήφθηκαν διάφοροι 
τόποι Natura 2000. Τα συμπεράσματα ήταν τα εξής:  

Τόπος DE 5017-305 «Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg»: 
δεν επηρεάζεται αρνητικά από το έργο.  

Τόπος DE 5018-401 «Burgwald»: επηρεάζεται θετικά από το έργο 
επειδή το έργο θα απέχει περισσότερο από τον τόπο και θα μειώσει το 
μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφοριακού φορτίου της υφιστάμενης 
εθνικής οδού B 252.  

Τόπος DE 5118-302 «Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern»: 
θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτόν τον τόπο. 

Επίπτωση 

Η χάραξη της εθνικής οδού B 252/B 62 διασχίζει το δίκτυο Natura 2000 
σε τρεις τοποθεσίες. Οι άμεσες πιέσεις είναι η απώλεια οικοτόπων και 
η υποβάθμιση οικοτόπων· υπάρχουν επιπτώσεις φραγμού και 
εναπόθεση αζώτου, που επιφέρουν γενικές επιπτώσεις σε οικοτόπους 
και είδη μέσω της ενόχλησης και της υποβάθμισης οικοτόπων. Τα 
στοιχεία που υφίστανται σημαντικές συνέπειες από τις εν λόγω 
επιπτώσεις είναι τα εξής: 

- Τύποι οικοτόπων του παραρτήματος I της οδηγίας για τους οικοτόπους  

91E0* (αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior)  

3260 (ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion 
fluitantis και Callitricho-Batrachion)  

- Τα είδη του παραρτήματος II της οδηγίας για τους οικοτόπους 

Cottus gobio και Lampetra planeri  

Όλοι οι τύποι οικοτόπων του παραρτήματος I και άλλοι οικότοποι ειδών 
υφίστανται σημαντικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των αυξημένων 
επιπέδων εναπόθεσης αζώτου. Αυξημένα φορτία ιζήματος έχουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα είδη που ζουν σε υδάτινο 
περιβάλλον. Η πιο σοβαρή βλάβη, άμεση και έμμεση, προκαλείται στον 
τύπο οικοτόπου 91E0* μέσω της λίπανσης και της οξίνισης με αέριο 
άζωτο.  

Αντισταθμιστικά 

μέτρα 

Απώλεια του τύπου οικοτόπου 91E0* αλλουβιακά δάση με Alnus 
glutinosa και Fraxinus excelsior. 

Αντιστάθμιση των άμεσων επιπτώσεων: αναλογία 1:3. 
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Αντιστάθμιση των έμμεσων επιπτώσεων: αναλογία 1:2. 

Πηγή: C(2012) 3392 της 29.5.2012 

 

Σχέδιο ή έργο 

Εκβάθυνση και διαπλάτυνση του διαύλου ναυσιπλοΐας του 
ποταμού Μάιν στα τμήματα Wipfeld, Garstadt και Schweinfurt 
(Βαυαρία/Γερμανία) 

Βασικός σκοπός του έργου είναι η διαπλάτυνση του υφιστάμενου 
διαύλου του ποταμού Μάιν μεταξύ των υδατοφρακτών Wipfeld 
(χιλιομετρικό ορόσημο 316,12) και Ottendorf (χιλιομετρικό ορόσημο 
345,29) από 36 m έως 40 m και η εκβάθυνση της πλωτής οδού του 
ποταμού από τα τρέχοντα 2,50 m σε 2,90 m. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αυξηθεί η φυσική ικανότητα ελιγμών των λέμβων. 

Επίπτωση 

Ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος 91E0* 
Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior και ο 
τύπος οικοτόπου 6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου 
θα επηρεαστούν ιδιαιτέρως. Αμφότεροι οι τύποι οικοτόπου θα 
υποστούν ζημία η οποία συνεπάγεται την άμεση απώλεια έκτασης 
της τάξης των 9,460 m² για τον 91E0* και των 6,440 m² για τον 6510. 

Επηρεαζόμενος 

τόπος Natura 2000 

Στο αντικείμενο της δέουσας εκτίμησης συμπεριλήφθηκε ένα 
υποδίκτυο του δικτύου Natura 2000, γειτνιάζον προς υδατόρευμα. Τα 
αποτελέσματα της δέουσας εκτίμησης ανά τόπο Natura 2000 ήταν τα 
εξής: 

Τόπος «Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach» (ΖΕΠ): χωρίς 
σημαντικές επιπτώσεις. 

Τόπος «Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen» (ΤΚΣ): 
σημαντικές επιπτώσεις. 

Τόπος «Maintal bei Sennfeld und Weyer» (ΤΚΣ): σημαντικές 
επιπτώσεις. 

Η έκταση των σημαντικά επηρεαζόμενων τόπων είναι 1 706 εκτάρια. 

Αντισταθμιστικά 

μέτρα 

Η αναλογικότητα συμφωνήθηκε ως εξής: 

Τύπος οικοτόπου 6510: αναλογία σχεδόν 1:7 

Τύπος οικοτόπου 91E0*: αναλογία σχεδόν 1:4  

Στην τελευταία περίπτωση, στις αναλογίες λαμβάνεται υπόψη η 
χρονική περίοδος αναδημιουργίας του οικοτόπου, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει αρκετές δεκαετίες. 

Η περιοχή αντιστάθμισης είναι τοπική, εφόσον η απαιτούμενη 
οικολογική λειτουργικότητα ανευρίσκεται σε κοντινή περιοχή.  

Οι επηρεαζόμενοι τόποι Natura 2000 θα διευρυνθούν σύμφωνα με 
τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και ακολούθως θα 
χαρακτηριστούν και θα κοινοποιηθούν από το κράτος μέλος. Στην 
περιοχή υπερχείλισης Schweinfurt και Wipfeld προβλέπονται 
συνολικά 10 μέτρα. 
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3.2 Πτυχές των αντισταθμιστικών μέτρων που σχετίζονται με τον χρόνο 

Γερμανία — Πτυχές των αντισταθμιστικών μέτρων που σχετίζονται με τον χρόνο 

(απόσπασμα από το LANA 2004)4 

Τα μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής θα πρέπει, αν είναι τεχνικά εφικτό, να εκτελούνται 
ήδη και να είναι λειτουργικά όταν προκύψει η ζημία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
αναδημιουργία ενός κατάλληλου οικοτόπου για τα επηρεαζόμενα είδη μπορεί να είναι 
αποδεκτή ως μέτρο για τη διασφάλιση της συνοχής μόνο υπό τον όρο ότι «ο οικότοπος που θα 
δημιουργηθεί θα είναι διαθέσιμος τη στιγμή κατά την οποία ο τόπος που θα υποστεί τη βλάβη 
θα χάσει τη φυσική του αξία» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2000:49). 

Συνεπώς, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ότι τα μέτρα για τη 
διασφάλιση της συνοχής θα πρέπει να εκτελούνται ήδη πριν από την υλοποίηση του έργου 
(έναρξη της κατασκευής) ή τουλάχιστον πριν από την έναρξη σημαντικής βλάβης του σχετικού 
τόπου Natura 2000, έτσι ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση και όσον το δυνατόν πιο λειτουργικά 
κατά τη στιγμή που θα προκύψει η ζημία (π.χ. BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 2003:25). 

Στο πλαίσιο αυτό, το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (απόφαση της 17.5.2002) αναφέρει 
επίσης τον κίνδυνο «χρονικής καθυστέρησης στη λειτουργικότητα». Σύμφωνα με την 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2000:50), το αποτέλεσμα του μέτρου πρέπει κατά κανόνα να είναι 
λειτουργικό όταν θα προκύψει η ζημία στον τόπο που συνδέεται με το έργο, εκτός αν μπορεί 
να αποδειχθεί ότι ο ταυτοχρονισμός αυτός δεν είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η 
συνεισφορά του τόπου στο δίκτυο Natura 2000.  

Βεβαίως, αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα μπορούν να 
καταστούν —ενδεχομένως— ανεκτές μόνον εάν μπορεί να αναμένεται με βεβαιότητα ότι τα 
μέτρα που λαμβάνονται θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιθυμητή αντιστάθμιση και συνεπώς 
την αποκατάσταση της συνοχής (RAMSAUER 2000:608). 

Συνεπώς, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση πρέπει να εξετάζεται αν, στο πλαίσιο της 
οικολογικής συνοχής του Natura 2000, αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη 
λειτουργικότητα μπορούν να είναι ανεκτές ή όχι. Κατωτέρω παρέχεται περιγραφή του 
συνόλου των περιπτώσεων για το εν λόγω ζήτημα (περίπτωση Α: πλήρης λειτουργικότητα των 
μέτρων για τη διασφάλιση της απαιτούμενης συνοχής τη στιγμή που θα προκύψει η βλάβη· 
περίπτωση Β: τη στιγμή που θα προκύψει η βλάβη, δεν είναι απαραίτητη η πλήρης 
λειτουργικότητα των μέτρων).  

Αν οι χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα δεν συνάδουν με τον αντίστοιχο 
στόχο διατήρησης, το μέτρο δεν πρέπει να αναγνωρίζεται ως μέτρο διασφάλισης της συνοχής. 

Περίπτωση Α:  Πλήρης λειτουργικότητα των μέτρων για τη διασφάλιση της απαιτούμενης 

συνοχής τη στιγμή που θα προκύψει η βλάβη. 

Ο τύπος οικοτόπου ή οι οικότοποι που είναι απαραίτητοι για ένα είδος πρέπει να είναι πλήρως 
λειτουργικοί πριν προκύψει η βλάβη, ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος απώλειας σχετικού (μερικού) 
πληθυσμού προστατευόμενου είδους σύμφωνα με το παράρτημα 2 της οδηγίας για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή σύμφωνα με 

                                                           
4 LANA / Μόνιμη επιτροπή LANA «κανονισμός παρέμβασης» (2004): Τεχνικές απαιτήσεις για μέτρα 
ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 του ομοσπονδιακού νόμου 
για τη διατήρηση της φύσης (BNatSchG). – Παράρτημα του TOP 4.6 της 87ης συνεδρίασης LANA στις 4-
5 Μαρτίου 2004. 



 

31 
 

το παράρτημα 1 της οδηγίας για τα πτηνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνο τα μέτρα που έχουν 
εφαρμοστεί εκ των προτέρων, και τα οποία ισχύουν ήδη τη στιγμή της παρέμβασης, μπορούν 
να θεωρηθούν επαρκή μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής. Για λόγους προστασίας της 
φύσης η χρονική καθυστέρηση στη λειτουργικότητα δεν μπορεί να είναι ανεκτή. 

Ουσιαστικά, το χρονικό διάστημα που χρειάζονται οι οικότοποι ειδών για να αναπτυχθούν 
εξαρτάται, αφενός, από τις περιόδους τοπικής ανάπτυξης των σχετικών οικοτόπων και, 
αφετέρου, από την προσβασιμότητα των περιοχών στο πλαίσιο της απαραίτητης ανανέωσης 
του πληθυσμού. Η δυνατότητα των ειδών για ανανέωση του πληθυσμού καθορίζεται, μεταξύ 
άλλων, από τη χωρική κατανομή των ειδών, την ύπαρξη συγκεκριμένων κέντρων κατανομής και 
τους αρχικούς πληθυσμούς στις κοντινές γεωγραφικά περιοχές, την κινητικότητα ανάλογα με 
το είδος και την ικανότητα εξάπλωσης, καθώς και την απρόσκοπτη προσβασιμότητα των 
περιοχών.  

Αν μια παρέμβαση επηρεάζει είδος με πολύ περιορισμένη εμφάνιση ή είδη με μικρή 
κινητικότητα, η δυνατότητα εκ νέου δημιουργίας ή ανανέωσης πληθυσμού, από εξωτερικό 
περιβάλλον του οικοτόπου που δημιουργήθηκε με μέτρα συνοχής είναι πολύ μικρή. Για τον 
λόγο αυτό, έχει μεγάλη σημασία οι οικότοποι να αναπτύσσονται εκ των προτέρων όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στον επηρεαζόμενο πληθυσμό και επίσης να υπάρχει δυνατότητα τα ίδια 
άτομα ή πληθυσμοί να ζουν ήδη στον οικότοπο πριν από την παρέμβαση, ως οικότοπο 
διαφυγής. Η ανανέωση του πληθυσμού του οικοτόπου σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί συχνά 
να μην είναι πλέον απόλυτα εγγυημένη μετά τη σημαντική βλάβη του πληθυσμού. 

Στην περίπτωση των τύπων οικοτόπου, οι χρόνοι ανάπτυξης για τους οικοτόπους καθορίζονται 
από την ικανότητα ανασύστασής τους και από τις αβιοτικές συνθήκες που θα δημιουργηθούν, 
καθώς και από τον αποικισμό από χαρακτηριστικά φυτικά και ζωικά είδη (βλέπε π.χ. RIECKEN 
et al. 1994:21ff). Πλήρης λειτουργικότητα με την έννοια της περίπτωσης Α μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο για τύπους οικοτόπου με μικρότερους χρόνους ανάπτυξης. 

Εκ των προτέρων εφαρμογή των μέτρων  

Στα περιστατικά της περίπτωσης Α, για να διατηρηθεί η ικανότητα δράσης, πρέπει να είναι ήδη 
εφικτή η χρηματοδότηση και η υλοποίηση των μέτρων πριν από την τελική έγκριση του έργου 
(…). Στην πράξη, υπάρχει π.χ. η δυνατότητα διασφάλισης της περιοχής ήδη πριν από την 
απόφαση έγκρισης του σχεδιασμού, με την προκαταρκτική απόκτηση γης ή την πρώιμη 
απόκτηση γης. Θεωρητικά, οι διαδικασίες βήμα προς βήμα παρέχουν πιο ευνοϊκές συνθήκες 
για το εν λόγω ζήτημα.  

Λόγω της ειδικής νομικής απαίτησης ασφάλειας της τελευταίας απόφασης έγκρισης, στην 
προκαταρκτική διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων για τη χλωρίδα, την πανίδα και τους 
οικοτόπους (π.χ. για τον προσδιορισμό της γραμμής ή κατά τις διαδικασίες χωροταξικού 
σχεδιασμού), οι κύριες αποφάσεις όσον αφορά το αντικείμενο, την τοποθεσία και τη διάρκεια 
των μέτρων για τη διασφάλιση της συνοχής συχνά πρέπει να έχουν ήδη ληφθεί στο στάδιο του 
προσχεδίου. (βλέπε π.χ. KÜSTER 2001). Αν η δομή του έργου παραμένει η ίδια, οι εν λόγω 
αποφάσεις δεν θα αλλάξουν σημαντικά κατά τη διαδικασία έγκρισης του έργου· τα μέτρα 
μπορούν να εφαρμοστούν εκ των προτέρων, μόλις καταστεί προφανής η θεμελιώδης 
δυνατότητα επίτευξης του έργου. 

Μέσα για την εγκατάσταση πληθυσμών στις περιοχές και αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν 
ήδη θεσπιστεί σε άλλα πλαίσια καταδεικνύουν επίσης ότι είναι εφικτό τα μέτρα να 
εφαρμοστούν σε πρώιμο στάδιο, ακόμη και υπό το πρίσμα του σχεδιασμού (βλέπε π.χ. 
AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύναψης 
συμφωνιών μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και του φορέα της προστατευμένης 
περιοχής. Οι εν λόγω συμφωνίες θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάληψης της εκτέλεσης των 
μέτρων από τον φορέα της προστατευμένης περιοχής, καθώς και τη δυνατότητα χρηματικής 
αποζημίωσης στην απίθανη περίπτωση που τελικά το έργο, για κάποιον απρόβλεπτο λόγο, δεν 
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μπορεί να υλοποιηθεί. 

Το ακόλουθο παράδειγμα του σχεδιασμού του Α 26 καταδεικνύει επίσης ότι, πέραν της 
δυνατότητας εκ των προτέρων απόκτησης γης, για την εκ των προτέρων εφαρμογή των μέτρων 
είναι επίσης σκόπιμη η χρήση των σταδίων σχεδιασμού και έγκρισης στις φάσεις οικοδόμησης. 

Παράδειγμα: εκ των προτέρων εφαρμογή των μέτρων στην περίπτωση του Α 26  

Η ζώνη προστασίας των πτηνών που υφίσταται τις επιπτώσεις του έργου επηρεάζεται και 
διαταράσσεται από διάφορα συνδεόμενα τμήματα κατασκευής. Κατά την έγκριση του 
τρέχοντος σταδίου οικοδόμησης, έχουν ήδη θεσπιστεί μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής, 
τα οποία εν μέρει προβλέπονται αποκλειστικά για βλάβες που θα προκύψουν από τις δύο 
επόμενες φάσεις, για τις οποίες δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση έγκρισης σχεδιασμού. Για να 
υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης της αποτελεσματικότητας μέτρων για τη δημιουργία νέων 
οικοτόπων, στην έγκριση σχεδιασμού για το στάδιο οικοδόμησης θα πρέπει ήδη να παρασχεθεί 
επαλήθευση ότι έχει καθοριστεί το εύρος των μέτρων, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη δέουσα 
εκτίμηση. Με αυτόν τον τρόπο, επισπεύδεται η εφαρμογή των μέτρων κατά περίπου πέντε έτη, 
με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η όποια χρονική καθυστέρηση μεταξύ βλάβης και 
αντισταθμιστικής λειτουργίας. 

Οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι η διαθεσιμότητα εκτάσεων γης στην κλίμακα που 
χαρακτηρίζεται από τους εμπειρογνώμονες ως απαραίτητη, συμφωνία όσον αφορά τους 
περιορισμούς διαχείρισης για τους αγρότες που εργάζονται εκεί και, όπου απαιτείται, 
διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την καταβολή των δαπανών για τα αντισταθμιστικά μέτρα 
αρκετά πριν από την απόφαση έγκρισης για το επόμενο στάδιο οικοδόμησης. Οι πιθανότητες 
να προκύψει αυτό το πλαίσιο συνθηκών όσον αφορά την εφαρμογή πρέπει οπωσδήποτε να 
ερμηνεύονται κατά περίπτωση. Στο έργο Α 26 αυτές οι συνθήκες είναι σαφές ότι υπάρχουν. Η 
προπαρασκευαστική απόκτηση γης κατέστησε δυνατή τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
περιοχών. Η προσέγγιση που επιλέχθηκε σε αυτή τη διαδικασία είναι ευπρόσδεκτη, καθώς 
αποτρέπει την απειλή για προσωρινές λειτουργικές ανεπάρκειες και διασφαλίζει την 
αδιάλειπτη συνοχή του δικτύου Natura 2000 κατά τη συνολική διάρκεια του έργου, χωρίς να 
προκαλούνται σε αυτό καθυστερήσεις. 

Εάν είναι απαραίτητο, υπάρχει επίσης δυνατότητα χωριστής έγκρισης σχεδιασμού για τα μέτρα 
διασφάλισης της συνοχής, η οποία προβλέπει την πρωιμότερη εφαρμογή τους. Φυσικά, οι 
φορείς υλοποίησης του έργου έχουν πάντα την επιλογή να εφαρμόσουν τα μέτρα σε πρώιμο 
στάδιο οικειοθελώς με δικά τους έξοδα. Εάν εφαρμοστούν επαρκώς νωρίς, στο πλαίσιο των 
προβλέψεων για την παρέμβαση, τα μέτρα για τη διασφάλιση της συνοχής μπορούν να έχουν 
θετική επίπτωση όσον αφορά την έκταση των αντισταθμιστικών μέτρων και των μέτρων 
αντικατάστασης, αφού μπορεί να μειωθούν οι πρόσθετες δαπάνες για τις προσωρινές 
λειτουργικές ανεπάρκειες. 

Οι δημόσιοι φορείς υλοποίησης έργων και οι φορείς υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουν 
πολλά ή μεγάλα έργα, πιθανόν με διαδικασίες έγκρισης βήμα προς βήμα, έχουν σε αυτή την 
περίπτωση το μεγαλύτερο περιθώριο δράσης και συνεπώς φέρουν ειδική ευθύνη. 

Περίπτωση Β: τη στιγμή που θα προκύψει η βλάβη, δεν είναι απαραίτητη η πλήρης 
λειτουργικότητα των μέτρων για τη διασφάλιση συνοχής.  

Ο τύπος οικοτόπου ή ο οικότοπος ειδών δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι πλήρως λειτουργικός 
πριν από την έναρξη της σημαντικής βλάβης. Για ορισμένους τεχνικούς λόγους, οι οποίοι 
πρέπει να δηλωθούν στο σύνολό τους, μια χρονική καθυστέρηση όσον αφορά τη 
λειτουργικότητα είναι αιτιολογημένη έως την πλήρη αποτελεσματικότητα του μέτρου και 
πρέπει να αντισταθμίζεται με την εφαρμογή των μέτρων σε αντίστοιχα μεγαλύτερη κλίμακα. 
Έχει αποδειχτεί ότι η συνεισφορά του τόπου στο δίκτυο Natura 2000 εξασφαλίζεται επίσης με 
αυτόν τον τρόπο. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις επίσης, στόχος θα πρέπει να είναι η εκ των προτέρων εφαρμογή των 
μέτρων. Η πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή άλλων μέσων διατήρησης της φύσης 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες οι χρονικές καθυστερήσεις όσον 
αφορά τη λειτουργικότητα μπορούν να αντισταθμιστούν με αύξηση της κλίμακας του μέτρου. 
Η διαπίστωση αυτή βασίζεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι οι χρονικές καθυστερήσεις 
μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αντισταθμιστούν σε μεγάλο βαθμό για ορισμένες λειτουργίες 
του οικοτόπου.  

Με βάση τη χρονική καθυστέρηση όσον αφορά τη λειτουργικότητα, θα πρέπει να επιλεχθούν 
μεγαλύτερες προσθήκες γης, καθώς παρότι στην αρχή τα μέτρα (π.χ. φύτευση) δεν μπορούν να 
εκπληρώσουν επαρκώς τις λειτουργίες, με ένα σημαντικά μεγαλύτερο απόθεμα μπορεί να 
επιτευχθεί περίπου το ίδιο επίπεδο αντιστάθμισης συνολικά. Η μεγαλύτερη κλίμακα του 
μέτρου αυξάνει επίσης την πρόβλεψη ασφάλειας όσον αφορά τις λειτουργικές παραμέτρους. 

Παράδειγμα: Η διέλευση ενός έργου οδοποιίας από ένα υδατικό σύστημα ρεόντων υδάτων 
οδηγεί σε σημαντική βλάβη του οικοτόπου *91E0 «δάσος αλλουβιακών πεδιάδων κατά μήκος 
ρεόντων υδάτων». Η απώλεια του οικοτόπου πρέπει να αντισταθμιστεί σε άλλους τόπους, οι 
οποίοι είναι κατάλληλοι όσον αφορά την τοποθεσία και τη λειτουργία, με μέτρα διασφάλισης 
της συνοχής· αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης φύτευσης και αποκατάστασης του 
τύπου οικοτόπου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλων συνοδευτικών μέτρων, όπως 
η ανάπτυξη παλαιών δασών σε παρόμοιους τύπους οικοτόπου, η εφαρμογή του μέτρου 
σχεδιάζεται σε έκταση πολύ μεγαλύτερη, ώστε να αντισταθμιστεί η χρονική καθυστέρηση όσον 
αφορά τη λειτουργικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση ο τύπος οικοτόπου χαρακτηρίζεται από 
δέντρα και έχει αντίστοιχα μεγάλο χρόνο ανάπτυξης ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη 
και αν εφαρμοστούν εκ των προτέρων μέτρα. 

Ωστόσο, το μέτρο αυτό θα πρέπει καταρχήν να αναγνωριστεί ως μέτρο διασφάλισης της 
συνοχής, υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίστανται ειδικές 
πτυχές οι οποίες συνηγορούν περί του αντιθέτου. 
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4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: ΔΕ, ΕΠΕ, ΣΠΕ 

4.1 Σύγκριση διαδικασιών στο πλαίσιο της δέουσας εκτίμησης (ΔΕ), της ΕΠΕ και της ΣΠΕ 

 ΔΕ ΕΠΕ ΣΠΕ 

Ποια είδη 

παρεμβάσεω

ν αφορά το 

θέμα αυτό;  

Οποιοδήποτε σχέδιο ή 

έργο το οποίο –είτε 

καθεαυτό είτε από 

κοινού με άλλα 

σχέδια/έργα– είναι 

δυνατόν να επηρεάσει 

σημαντικά έναν τόπο 

Natura 2000 

(εξαιρούνται σχέδια ή 

έργα που συνδέονται 

άμεσα με τη διαχείριση 

της διατήρησης του 

τόπου). 

Όλα τα έργα που 

απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι.  

Για τα έργα που 

απαριθμούνται στο 

παράρτημα II, η ανάγκη 

εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων καθορίζεται 

κατά περίπτωση ή με 

βάση όρια ή κριτήρια τα 

οποία θεσπίζουν τα 

κράτη μέλη 

(λαμβάνοντας υπόψη τα 

κριτήρια του 

παραρτήματος III). 

Όλα τα σχέδια και 

προγράμματα, ή 

τροποποιήσεις αυτών, τα 

οποία: 

α) εκπονούνται και/ή 

εγκρίνονται από μια αρχή σε 

εθνικό, περιφερειακό ή 

τοπικό επίπεδο· 

β) απαιτούνται βάσει 

νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων· 

γ) εκπονούνται για τη 

γεωργία, τη δασοπονία, την 

αλιεία, την ενέργεια, τη 

βιομηχανία, τις μεταφορές, τη 

διαχείριση αποβλήτων, τη 

διαχείριση υδάτινων πόρων, 

τις τηλεπικοινωνίες, τον 

τουρισμό, τη χωροταξία ή τη 

χρήση γης και καθορίζουν το 

πλαίσιο για μελλοντικές 

άδειες έργων που 

απαριθμούνται στα 

παραρτήματα I και ΙΙ της 

οδηγίας ΕΠΕ· ή 

για τα οποία, λόγω των 

συνεπειών που ενδέχεται να 

έχουν σε ορισμένους τόπους, 

απαιτείται εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Ποιες 

επιπτώσεις 

πρέπει να 

εκτιμώνται 

όσον αφορά 

τη φύση;  

Η εκτίμηση θα πρέπει 

να διεξάγεται 

λαμβανομένων υπόψη 

των στόχων 

διατήρησης του τόπου 

(που αφορούν τα 

είδη/τους τύπους 

οικοτόπων βάσει των 

Άμεσες και έμμεσες, 

δευτερογενείς, 

σωρευτικές, 

διασυνοριακές, 

βραχυπρόθεσμες, 

μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες, 

μόνιμες και προσωρινές, 

θετικές και αρνητικές 

Ενδεχόμενες σημαντικές 

συνέπειες για το περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων 

θεμάτων όπως η 

βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, 

η υγεία των ανθρώπων, η 

πανίδα, η χλωρίδα, το 

έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι 

κλιματικοί παράγοντες, τα 
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οποίων έχει 

χαρακτηριστεί ο τόπος).  

Η εκτίμηση επιπτώσεων 

θα πρέπει να έχει ως 

στόχο να καθοριστεί αν 

το σχέδιο ή το έργο θα 

παραβλάψει την 

ακεραιότητα του 

σχετικού τόπου.  

σημαντικές επιπτώσεις 

στον πληθυσμό και στην 

υγεία του ανθρώπου· στη 

βιοποικιλότητα, και ιδίως 

τα προστατευόμενα είδη 

και οικοτόπους με βάση 

την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

και την οδηγία 

2009/147/ΕΚ· στη γη, στο 

έδαφος, στα ύδατα, στον 

αέρα και στο κλίμα 

καθώς και στο τοπίο· στα 

περιουσιακά στοιχεία, 

στην πολιτιστική 

κληρονομιά και στο 

φυσικό τοπίο· και στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ 

των παραγόντων αυτών. 

 

υλικά περιουσιακά στοιχεία, η 

πολιτιστική κληρονομιά 

συμπεριλαμβανομένης της 

αρχιτεκτονικής και 

αρχαιολογικής κληρονομιάς, 

το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ 

των ανωτέρω παραγόντων. 

Ποιος είναι 

υπεύθυνος 

για την 

εκπόνηση της 

εκτίμησης 

επιπτώσεων;  

Η διασφάλιση της 

διεξαγωγής της ΔΕ 

αποτελεί ευθύνη της 

αρμόδιας αρχής. Στο 

πλαίσιο αυτό, μπορεί 

να ζητηθεί από τον 

υπεύθυνο υλοποίησης 

του σχεδίου ή του 

έργου να διενεργήσει 

όλες τις αναγκαίες 

μελέτες και να 

παράσχει όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή 

ώστε αυτή να μπορέσει 

να λάβει πλήρως 

τεκμηριωμένη 

απόφαση. Κατά τη 

διαδικασία αυτή, η 

αρμόδια αρχή μπορεί 

επίσης να συλλέξει 

συναφείς πληροφορίες 

από άλλες πηγές, κατά 

περίπτωση. 

Ο υπεύθυνος υλοποίησης 

του σχεδίου ή του έργου 

παρέχει τις αναγκαίες 

πληροφορίες οι οποίες 

λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη, από κοινού με τα 

αποτελέσματα των 

διαβουλεύσεων, από την 

αρμόδια αρχή που 

εκδίδει την άδεια. 

Η οδηγία ΣΠΕ παρέχει στα 

κράτη μέλη ευρύ περιθώριο 

διακριτικής ευχέρειας όσον 

αφορά τον ορισμό των αρχών 

που είναι αρμόδιες για τη 

ΣΠΕ. Οι αρχές αυτές μπορούν 

να είναι οι αρχές που είναι 

αρμόδιες για την κατάρτιση 

σχεδίου/προγράμματος, οι 

περιβαλλοντικές αρχές των 

οποίων η γνώμη ζητείται ex 

lege σχετικά με το εύρος και 

το επίπεδο λεπτομέρειας των 

πληροφοριών που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην 

περιβαλλοντική μελέτη, 

καθώς και στο προκαταρκτικό 

σχέδιο/πρόγραμμα και στη 

συνοδευτική περιβαλλοντική 

μελέτη· ή οι αρχές στις οποίες 

έχει ανατεθεί ειδικά το 

καθήκον διενέργειας της 

διαδικασίας ΣΠΕ. 

Ζητείται η 

γνώμη του 

Η οδηγία για τους 

οικοτόπους δεν 

περιέχει ρητή 

Υποχρεωτικά – πρέπει να 

πραγματοποιείται 

διαβούλευση πριν από 

Υποχρεωτικά – πρέπει να 

πραγματοποιείται 

διαβούλευση πριν από την 
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κοινού/άλλων 

αρχών; 

υποχρέωση 

εξασφάλισης της 

δημόσιας γνώμης κατά 

την έγκριση σχεδίων ή 

έργων για τα οποία 

απαιτείται δέουσα 

εκτίμηση. Σύμφωνα με 

τη διατύπωση του 

άρθρου 6 

παράγραφος 3, κάτι 

τέτοιο πρέπει να 

επιδιώκεται μόνον εάν 

κρίνεται 

«ενδεχομένως» 

σκόπιμο. Ωστόσο, το 

Δικαστήριο 

διευκρίνισε, βάσει των 

απαιτήσεων της 

σύμβασης του Aarhus, 

ότι το ενδιαφερόμενο 

κοινό, 

συμπεριλαμβανομένων 

αναγνωρισμένων 

περιβαλλοντικών ΜΚΟ, 

έχει το δικαίωμα να 

συμμετέχει στη 

διαδικασία 

αδειοδότησης (C-

243/15, σκέψη 49). Το 

δικαίωμα αυτό 

συνίσταται ειδικότερα 

στο «δικαίωμα 

πραγματικής 

συμμετοχής «κατά τη 

λήψη των 

περιβαλλοντικών 

αποφάσεων», δια της 

υποβολής, «εγγράφως 

ή, όπως ενδείκνυται, σε 

δημόσια ακρόαση ή με 

ερωτήσεις προς τον 

αιτούντα, τυχόν σχόλια, 

πληροφορίες, 

αναλύσεις ή γνώμες τις 

οποίες θεωρεί 

συναφείς με την 

προτεινόμενη 

την έγκριση της πρότασης 

για την υλοποίηση του 

σχεδίου/έργου. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να 

λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι 

αρχές τις οποίες 

ενδέχεται να αφορά το 

έργο 

(συμπεριλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών, 

τοπικών και 

περιφερειακών αρχών) 

έχουν τη δυνατότητα να 

εκφράσουν γνώμη για 

την αίτηση για χορήγηση 

άδειας. Οι ίδιες αρχές 

ισχύουν και για τη 

διαβούλευση με το 

ενδιαφερόμενο κοινό.  

Στην περίπτωση πιθανών 

σημαντικών επιπτώσεων 

για το περιβάλλον άλλου 

κράτους μέλους, πρέπει 

να πραγματοποιείται 

διαβούλευση με τις 

σχετικές αρχές και το 

κοινό του εν λόγω άλλου 

κράτους μέλους.  

 

έγκριση της πρότασης για την 

υλοποίηση του σχεδίου ή του 

προγράμματος.  

Τα κράτη μέλη πρέπει να 

διαβουλεύονται με τις αρχές 

οι οποίες, λόγω των ειδικών 

περιβαλλοντικών 

αρμοδιοτήτων τους, ενδέχεται 

να ενδιαφέρονται για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

της υλοποίησης ενός 

σχεδίου/προγράμματος. Θα 

πρέπει να ζητείται η γνώμη 

του κοινού, 

συμπεριλαμβανομένου του 

κοινού το οποίο θίγεται ή 

ενδέχεται να θιγεί ή του 

οποίου διακυβεύονται 

συμφέροντα από τις 

διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ. 

Στις αρχές και στο κοινό 

πρέπει να δίνεται έγκαιρη και 

πραγματική ευκαιρία, εντός 

εύλογων χρονικών 

περιθωρίων, να εκφράσουν τη 

γνώμη τους επί του 

προκαταρκτικού σχεδίου ή 

προγράμματος και της 

περιβαλλοντικής μελέτης που 

το συνοδεύει πριν το σχέδιο ή 

το πρόγραμμα εγκριθεί ή 

αρχίσει η σχετική νομοθετική 

διαδικασία.  

Στην περίπτωση πιθανών 

σημαντικών επιπτώσεων για 

το περιβάλλον άλλου κράτους 

μέλους, πρέπει να 

πραγματοποιείται 

διαβούλευση με τις σχετικές 

αρχές και το κοινό του εν 

λόγω άλλου κράτους μέλους. 
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δραστηριότητα» (C-

243/15, σκέψη 46).  

Πόσο 

δεσμευτικά 

είναι τα 

συμπεράσματ

α της 

εκτίμησης;  

Δεσμευτικά.  

Οι αρμόδιες αρχές 

μπορούν να 

συμφωνήσουν για το 

οικείο σχέδιο ή έργο 

μόνον αφού 

βεβαιωθούν ότι δεν θα 

παραβλάψει την 

ακεραιότητα του 

τόπου. 

Τα αποτελέσματα των 

διαβουλεύσεων και οι 

πληροφορίες που 

συλλέγονται στο πλαίσιο 

της ΕΠΕ «λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη» στο 

πλαίσιο της διαδικασίας 

αδειοδότησης.  

Η απόφαση χορήγησης 

άδειας περιλαμβάνει 

τουλάχιστον το 

αιτιολογημένο 

συμπέρασμα (δηλαδή 

την απόφαση ΕΠΕ) και 

τους περιβαλλοντικούς 

όρους που τίθενται στην 

απόφαση. 

Η περιβαλλοντική μελέτη και 

οι γνώμες που διατυπώνονται 

«λαμβάνονται υπόψη» κατά 

την εκπόνηση του σχεδίου ή 

προγράμματος και πριν από 

την έγκρισή του ή την έναρξη 

της σχετικής νομοθετικής 

διαδικασίας. 
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5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ — ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

5.1 Παράδειγμα: Σχεδιασμός αυτοκινητοδρόμων στην Αυστρία 

Σχεδιασμός αυτοκινητοδρόμων στην Αυστρία — Έλεγχος και δέουσα εκτίμηση  

Ο σχεδιασμός αυτοκινητοδρόμων στην Αυστρία περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στάδια 
έργου, στο πλαίσιο των οποίων καθορίζεται η ανάγκη επαναλαμβανόμενης δέουσας 
εκτίμησης.  

Στο στάδιο 1 («Voruntersuchung» ή «Korridoruntersuchung») προσδιορίζονται δυνητικές ζώνες 
στην υπό μελέτη περιοχή, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, ώστε να αποκλειστούν 
διάδρομοι με μη ανεκτές επιπτώσεις και υψηλό κίνδυνο να μην εγκριθούν, αντιστοίχως. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών Natura 2000. Αποτελέσματα του σταδίου 1 αποτελούν η προκαταρκτική επιλογή των 
πιθανών διαφοροποιήσεων του έργου και το διερευνητικό πρόγραμμα για το στάδιο 2. Η 
απαίτηση διενέργειας δέουσας εκτίμησης αναγνωρίζεται συνήθως σε αυτό το στάδιο (στάδιο 
ελέγχου). 

Στο στάδιο 2 («Vorprojekt» ή «Variantenuntersuchung») προσδιορίζεται η ευαισθησία των 
οικοτόπων και των ειδών στις διαφορετικές ενδεχόμενες παραλλαγές του έργου και 
προβλέπονται οι πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις εσωτερικές εθνικές 
απαιτήσεις (RVS*5) σε αυτό το στάδιο απαιτούνται αναλυτικές έρευνες όσον αφορά τη δέουσα 
εκτίμηση. Η ενέργεια αυτή έχει σκοπό να διασφαλίσει την εξέταση, το συντομότερο δυνατόν, 
των ειδών και των οικοτόπων που τελούν υπό την προστασία της ΕΕ. Με την ολοκλήρωση 
αυτού του σταδίου επιλέγεται μία πιθανή παραλλαγή του έργου.  

Το στάδιο 3 («Einreichprojekt») περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για τις διαδικασίες έγκρισης. 
Προσδιορίζονται περαιτέρω οι δυνητικές επιπτώσεις της επιλεγμένης οδού στο περιβάλλον και 
μετριάζονται με τα κατάλληλα μέτρα οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Στόχος είναι ένα 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο σχέδιο έργου, το οποίο δεν έχει επιπτώσεις στους στόχους 
διατήρησης του τόπου ή των προστατευόμενων ειδών και μπορεί να εγκριθεί νομίμως. 

Τα πλεονεκτήματα του έγκαιρου ελέγχου είναι η έγκαιρη ταυτοποίηση των απαιτούμενων 
νόμιμων διαδικασιών, στην παρούσα περίπτωση δέουσα εκτίμηση ή —σε άλλες περιπτώσεις— 
διαδικασία παρέκκλισης. Συνεπώς, αναγνωρίζονται αρκετά έγκαιρα οι κίνδυνοι που αφορούν 
τις διαδικασίες και είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στρατηγικές πρόληψης. 

Για τον εντοπισμό των δυνητικών περιοχών σύγκρουσης, χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα 
έντυπα δεδομένων των τόπων Natura 2000, σε συνδυασμό με δεδομένα από τον εθνικό 
άτλαντα των αναπαραγωγικών πτηνών, καθώς και μελέτες οικοτόπων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο (εφόσον διατίθενται και είναι πρόσφατες). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
τρέχουσας κατάστασης και των ενδεχόμενων επιπτώσεων εξετάζονται επίσης οι κόκκινοι 
κατάλογοι (εθνικοί και περιφερειακοί), τα δεδομένα από την έκθεση του άρθρου 17, οι εθνικοί 
και περιφερειακοί κανονισμοί όσον αφορά τα προστατευόμενα είδη σε εθνικό επίπεδο, και 
άλλα διαθέσιμα δεδομένα για την περιοχή. Εφόσον είναι διαθέσιμα, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται πρόσθετα δεδομένα παρακολούθησης, π.χ. από έργα διατήρησης των ειδών 
ή από έργα LIFE που υλοποιήθηκαν στην περιοχή.  

Πηγή: περιπτωσιολογική μελέτη την οποία παρείχε η ASFINAG 

  

                                                           
5  RVS=Κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμοί για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των οδών (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Παράδειγμα: Στρατηγικός σχεδιασμός νέων αναπτυξιακών έργων υδροηλεκτρικής 

ενέργειας στον Δούναβη  

Στρατηγικός σχεδιασμός νέου σταθμού υδροηλεκτρικής ενέργειας στη λεκάνη του Δούναβη  

Κατευθυντήριες αρχές για την ανάπτυξη βιώσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας στη λεκάνη του 
Δούναβη θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Δούναβη (ICPDR) και 
εγκρίθηκαν από τις παραδουνάβιες χώρες τον Ιούνιο του 2013. Οι κατευθυντήριες αρχές 
διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο ευρείας συμμετοχικής διαδικασίας με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων από τις αρμόδιες για την ενέργεια και το περιβάλλον διοικητικές αρχές, τον κλάδο 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας, ΜΚΟ και την επιστημονική κοινότητα. 

Για την ανάπτυξη νέων σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας συνιστάται η υιοθέτηση 
προσέγγισης στρατηγικού σχεδιασμού. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται σε 
αξιολόγηση δύο επιπέδων (συμπεριλαμβανομένων καταλόγων συνιστώμενων κριτηρίων), 
δηλαδή στην εθνική/περιφερειακή αξιολόγηση, της οποίας έπεται η αξιολόγηση του εκάστοτε 
έργου.  

Σε ένα πρώτο στάδιο προσδιορίζονται τα τμήματα του ποταμού στα οποία απαγορεύεται η 
ανάπτυξη έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει εθνικής ή περιφερειακής 
νομοθεσίας/συμφωνιών (ζώνες αποκλεισμού). Στα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται σε 
κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για αυτή την κατηγορία, περιλαμβάνονται τα εξής: 
προστατευόμενες περιοχές, τμήματα υψηλής οικολογικής αξίας, τμήματα αναφοράς, μέγεθος 
υδρολογικής λεκάνης.  

Στον προτεινόμενο κατάλογο εθνικών/περιφερειακών κριτηρίων περιλαμβάνονται τα εξής: 

- Φυσικότητα. Κατάσταση τμημάτων του ποταμού/υδατικού συστήματος σε σχέση με την 
απόκλιση από τις φυσικές συνθήκες για τον συγκεκριμένο τύπο, όσον αφορά την 
υδρολογία, τη μορφολογία, τη βιολογία και τη διατήρηση της μάζας του ιζήματος, καθώς 
και τις βιολογικές κοινότητες. 

- Κατάσταση του υδατικού συστήματος όσον αφορά τη σπανιότητα και την οικολογική αξία. 
Σπανιότητα του τύπου ποταμού, οικολογική κατάσταση τμήματος του ποταμού και 
ευαισθησία. 

- Ειδική οικολογική δομή και λειτουργία του τμήματος ποταμού, αναφορικά επίσης με 
ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη/υπολεκάνη και σε σχέση με τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος. Για παράδειγμα, συγκεκριμένοι οικότοποι για ευαίσθητα/πολύτιμα είδη 
ιχθύων ή άλλα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία στην ποτάμια οικολογία (π.χ. είδη κόκκινου 
καταλόγου). 

- Περιοχές διατήρησης και προστατευόμενοι τόποι. Για παράδειγμα, περιοχές Natura 2000, 
τόποι Ramsar, αποθέματα της βιόσφαιρας της UNESCO, εθνικά, περιφερειακά και φυσικά 
πάρκα κ.λπ. 

Σε δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται εκτίμηση όλων των υπόλοιπων τμημάτων με χρήση του 
πίνακα εκτίμησης και του συστήματος ταξινόμησης. 

Καθώς πολλά τμήματα του ποταμού και πλημμυρικές περιοχές στη λεκάνη του Δούναβη 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις και οι απαιτήσεις σε συνάρτηση με τη διαχείριση και την 
προστασία των τόπων Natura 2000 και η ανάγκη για δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων 
ενδεχόμενων έργων στις σχετικές περιοχές.  

Η εθνική/περιφερειακή αξιολόγηση είναι ένα μέσο που βοηθά τις διοικήσεις να κατευθύνουν 
την εγκατάσταση νέων υδροηλεκτρικών σταθμών σε εκείνες τις περιοχές όπου αναμένονται οι 
ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται 



 

40 
 

υπόψη οι πτυχές που αφορούν το σύνολο της λεκάνης απορροής του Δούναβη ή οι 
διασυνοριακές πτυχές. Η εθνική/περιφερειακή αξιολόγηση είναι επωφελής τόσο για τον τομέα 
του περιβάλλοντος και των υδάτων όσο και τον κλάδο της υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι αυξάνει τη δυνατότητα προβλέψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και καθιστά εύκολη την πρόβλεψη των νέων έργων που είναι πιθανό να λάβουν 
άδεια.  

Παρότι η αξιολόγηση σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο είναι περισσότερο γενικού χαρακτήρα, 
η αξιολόγηση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο της οποίας ταξινομείται η καταλληλότητα των 
τμημάτων του ποταμού ως προς τη δυνητική χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας, παρέχει μια 
αναλυτικότερη και περισσότερο εις βάθος εκτίμηση των οφελών και των επιπτώσεων από ένα 
συγκεκριμένο έργο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υποβοηθείται η αξιολόγηση του κατά πόσον ένα έργο 
είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για συγκεκριμένη τοποθεσία. Η αξιολόγηση συγκεκριμένου 
έργου διενεργείται κατόπιν αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουργίας νέου υδροηλεκτρικού 
σταθμού και, ως εκ τούτου, εξαρτάται από τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου.  

Κατόπιν, θα πρέπει να καθορίζονται μέτρα μετριασμού με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας στα υδάτινα 
οικοσυστήματα. Η διασφάλιση της μετανάστευσης των ιχθύων και των οικολογικών ροών 
αποτελούν μέτρα προτεραιότητας για τη διατήρηση και τη βελτίωση της οικολογικής 
κατάστασης των υδάτων.  

Άλλα μέτρα μετριασμού, όπως η βελτίωση της διαχείρισης ιζημάτων, η ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων των τεχνητών διακυμάνσεων της στάθμης των υδάτων (τεχνητή 
αυξομείωση απορροών), η διατήρηση των συνθηκών υπόγειων υδάτων ή η αποκατάσταση 
τύπων οικοτόπων και παρόχθιων ζωνών, είναι σημαντικά για την ποτάμια οικολογία και τους 
υγροτόπους που εξαρτώνται άμεσα από τα υδάτινα οικοσυστήματα. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω 
μέτρα θα πρέπει να εξετάζονται κατά τον σχεδιασμό του έργου, λαμβανομένης υπόψη της 
σχέσης κόστους/οφέλους και της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Οι κατευθυντήριες αρχές αναγνωρίζουν την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 6 
παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους όταν νέα αναπτυξιακά έργα 
υδροηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να επηρεάσουν τόπο Natura 2000. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3 Παράδειγμα: Χωροταξικό σχέδιο για υπεράκτια αιολικά πάρκα και διασυνδέσεις 

δικτύου της γερμανικής ΑΟΖ στη Βόρεια Θάλασσα. 

Χωροταξικό σχέδιο υπεράκτιου δικτύου για τη γερμανική αποκλειστική οικονομική ζώνη 

της Βόρειας Θάλασσας  

Το σχέδιο υπεράκτιου δικτύου καθορίζει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που είναι κατάλληλα για 
διασυνδέσεις δικτύου συλλογής. Παράλληλα με τις προϋποθέσεις για τις απαιτούμενες 
διαδρομές καλωδίων και τους τόπους όσον αφορά τις συνδέσεις δικτύου των παράκτιων 
αιολικών πάρκων, το σχέδιο υπεράκτιου δικτύου περιλαμβάνει τις οδούς καλωδίων για τις 
γραμμές σύνδεσης, καθώς και περιγραφές για πιθανές διασυνδέσεις.  

Έχουν χαρακτηριστεί περιοχές προτεραιότητας για θαλάσσιες μεταφορές, αγωγούς και 
υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας στη γερμανική ΑΟΖ· άλλες χρήσεις απαγορεύονται σε 
αυτές τις περιοχές εκτός εάν είναι συμβατές. Στους τόπους Natura 2000 δεν επιτρέπονται οι 
ανεμογεννήτριες. Στη ζώνη μετάβασης προς την αιγιαλίτιδα ζώνη και τη διασταύρωση των 
συστημάτων διαχωρισμού της κυκλοφορίας, τα υποθαλάσσια καλώδια για τη μεταφορά 
ενέργειας που παράγεται στην ΑΟΖ πρέπει να ακολουθούν διαδρομή κατά μήκος 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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καθορισμένων διαδρόμων καλωδίων. Παράλληλα με την κατάρτιση του σχεδίου διενεργήθηκε 
ΣΠΕ.  

Για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον κατά την πόντιση 
αγωγών και καλωδίων, στο σχέδιο αναφέρεται ότι οι αγωγοί και τα καλώδια δεν θα πρέπει να 
διέρχονται από ευαίσθητους οικοτόπους σε περιόδους κατά τις οποίες συγκεκριμένα είδη 
εμφανίζουν υψηλή ευπάθεια.  

Κατά την πόντιση και λειτουργία αγωγών και καλωδίων πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση 
βλαβών ή η καταστροφή αμμοσύρτεων, υφάλων και περιοχών βενθικών κοινοτήτων που 
παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης και αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητους οικοτόπους, 
καθώς και να ακολουθούνται βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές σύμφωνα με τη σύμβαση 
OSPAR. Επιδίωξη του σχεδίου ήταν επίσης η αλληλεπικάλυψη του καθορισμού περιοχών 
προτεραιότητας για την εγκατάσταση αγωγών και αιολικών πάρκων. 

Στόχος των αρχών σχεδιασμού, όπως η μέγιστη ομαδοποίηση καλωδίων και η αποφυγή 
διαδρομών που διέρχονται από τόπους Natura 2000, είναι η μείωση της επιφάνειας που 
απαιτείται για υποδομές δικτύου και η άμβλυνση των δυνητικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Στο σχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε σε ΣΠΕ, καθορίζεται η ικανότητα και το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των συνδέσεων με το υπεράκτιο δίκτυο που πρόκειται να 
κατασκευαστούν τα επόμενα 10 έτη.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

