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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναφορά 518/2002, του Allan Berry, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Σκωτικής
Εταιρείας για την Προστασία του Σολομού και της Θαλάσσιας Πέστροφας (SSPSS),
σχετικά με τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον εκ μέρους των
βρετανικών αρχών σε σχέδια ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων που χρηματοδοτεί το
ΧΜΠΑ
1.

Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την "μεροληπτική και ακατάλληλη προσέγγιση
του γενικότερου ζητήματος της θαλάσσιας ιχθυοτροφίας σε κλωβούς" εκ μέρους της
βρετανικής κυβέρνησης και της σκωτικής περιφερειακής κυβέρνησης οι οποίες δε
διενήργησαν εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον των ρυπαντικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στο τομέα της θαλάσσιας ιχθυοτροφίας σε κλωβούς, μη πληρώντας έναν
βασικό όρο για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Xρηματοδοτικού
Mέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), στους δικαιούχους του οποίου
συμπεριλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία περί υδάτων
του Ηνωμένου Βασιλείου του 1989 έχει τεθεί σε ισχύ, η ιχθυοτροφία εξακολουθεί να
αποτελεί πηγή ρύπανσης. Λόγω της βιολογικής και χημικής ρύπανσης που προκαλεί,
κατακλύζοντας τα ύδατα με παράσιτα και χημικές ουσίες, είναι η αιτία της εμφάνισης των
"ψειρών της θάλασσας", οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα πραγματική εξαφάνιση της άγριας
θαλάσσιας πέστροφας και του σολομού στα ύδατα της δυτικής ακτής και των νήσων που
φιλοξενούν τις ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αναφέρεται ότι από τις αρχές του 1989
χρησιμοποιείται στην ιχθυοτροφία τριβουτυλτίνη, μία βιοκτόνος ουσία. Αναφέρεται εξάλλου
ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον τομέα της οστρακοκαλλιέργειας είναι επίσης
μολυσμένα με βιοτοξικές ουσίες όπως παραλυτική τοξίνη (PSP), ασπαραγινικό οξύ (ASP) και
διαρροϊκή τοξίνη (DSP), ενώ η παρουσία κολοβακτηριδίων κοπράνων (e-coli) στα ύδατα
προκαλεί επίσης ανησυχία.
2.

Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Δεκεμβρίου 2002. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3.

Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαΐου 2003.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι υπάρχουν αποδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δε
διενεργήθηκε αξιόπιστη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, χωρίς όμως να τις
παραθέτει. Η "εκτροφή σολομού" αποτελεί μια κατηγορία σχεδίων που καλύπτεται από το
Παράρτημα ΙΙ, σημείο 1.γ της οδηγίας του Συμβουλίου 85/337/EΟΚ σχετικά με την εκτίμηση
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1, πράγμα
που σημαίνει ότι το ίδιο το κράτος μέλος θα πρέπει να προσδιορίσει κριτήρια και/ή όρια όσον
αφορά την αναγκαιότητα της διενέργειας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν
και η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε το 1997 από την οδηγία του Συμβουλίου 97/11/EΚ2, η
παραβίαση την οποία επισημαίνει ο αναφέρων αφορά κατά τα φαινόμενα άδειες που
χορηγήθηκαν σε ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να διερευνήσει καλύτερα αυτούς τους ισχυρισμούς, ο
αναφέρων θα πρέπει να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες και τους τόπους
που αναφέρονται στις αιτήσεις για νέες εκμεταλλεύσεις εκτροφής σολομού και με τις
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν
για τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
2.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων
στο περιβάλλον, στο σημερινό πρόγραμμα της Κοινότητας για τα Highlands και τις
Νήσους της Σκωτίας αναφέρεται ότι "όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να είναι συμβατά με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΟΚ, πράγμα που συνεπάγεται ότι είτε θα
πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
είτε θα πρέπει να παρατίθεται περιγραφή των πιθανών αρνητικών περιπτώσεων και
των μέτρων περιορισμού τους." Επιπλέον, πριν από την εξέταση μιας αίτησης για
χρηματοδότηση μέσω του ΧΠΜΑ (Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της
Αλιείας), το σχέδιο θα πρέπει επίσης να έχει λάβει άδεια σχεδιασμού. Τα σχέδια
πρέπει επίσης να έχουν λάβει άδεια πριν εξετασθούν για χρηματοδότηση μέσω του
ΧΠΜΑ. Στο προηγούμενο κοινοτικό πρόγραμμα για τα Highlands και τις Νήσους της
Σκωτίας (1994-99) αναφερόταν ότι "τα μέτρα που χρηματοδοτούνται εν μέρει από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία και το ΧΜΠΑ πρέπει να είναι συμβατά με τις αρχές και τους
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζονται στο κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής
και δράσης σχετικά με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνεται
στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 19933. Πρέπει επίσης να είναι
συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον". Από το 2000 το ΧΜΠΑ
ζητεί από τους φορείς εκτέλεσης σχεδίων εντατικής ιχθυοτροφίας να διαβιβάζουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της οδηγίας 85/337/EΟΚ όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ στην αρχή διαχείρισης μαζί με την αίτησή
τους για κρατικές ενισχύσεις.

3.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι η αλιεία σολομού έχει μολύνει και ενδεχομένως
εξακολουθεί να μολύνει τα αποθέματα οστρακοειδών, η Επιτροπή χρειάζεται
πρόσθετες πληροφορίες. Θα χρειαζόταν λεπτομέρειες σχετικά με τους τόπους στους
οποίους βρίσκονται οι ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις από τις οποίες, σύμφωνα με

1
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τους ισχυρισμούς, προέρχεται η μόλυνση μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τα επίπεδα
της μόλυνσης που προκαλούν αυτές οι εκμεταλλεύσεις σε οποιαδήποτε παρακείμενα
πληγέντα ύδατα για οστρακοειδή που αναφέρονται στην οδηγία 79/923/EΟΚ περί της
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή1.
4.

Ο αναφέρων θίγει το ζήτημα της χρήσης αντιρρυπαντικών επιστρώσεων
τριβουτυλοκασσίτερου στους κλωβούς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Έως
το 1970 τα περισσότερα θαλάσσια σκάφη είχαν στα κύτη τους βαφές
τριβουτυλοκασσίτερου. Η συνειδητοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων των
οργανοκασσιτερικών ενώσεων αυξήθηκε βαθμιαία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι οργανοκασσιτερικές ενώσεις και ιδίως
ο τριβουτυλοκασσίτερος που χρησιμοποιούνται ως αντιρρυπαντικά μέσα εγκυμονούν
σημαντικό κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων σε σημαντικούς από οικολογική και
οικονομική άποψη θαλάσσιους οργανισμούς. Η Κοινότητα αποφάσισε το Δεκέμβριο
του 1980 να απαγορεύσει στο έδαφός της τη διάθεση στο εμπόριο
οργανοκασσιτερικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται ως βιοκτόνες ουσίες κατά της
απόθεσης ακαθαρσιών στα ύφαλα σκαφών με λιγότερο από 25 μέτρα μήκος και στους
κλωβούς, τους πλωτήρες τα δίχτυα καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια και την οστρακοκαλλιέργεια (οδηγία του
Συμβουλίου 89/677/EEC, ΕΕ L 398/23, 30/12/1989). Η διάταξη αυτή έπρεπε να
τηρηθεί το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης. Στη συνέχεια
θεσπίστηκαν περαιτέρω έλεγχοι για τη χρήση τριβουτυλοκασσίτερου κατόπιν
σύστασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και στο πλαίσιο της
κοινοτικής νομοθεσίας. Έχει αναγνωριστεί η διαρκής παρουσία
τριβουτυλοκασσίτερου στο περιβάλλον.

5.

Η Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογεί επί
του παρόντος τους κινδύνους που απορρέουν από τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις
όπως ο τριβουτυλοκασσίτερος και τα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα
επίπεδα των οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα τρόφιμα και ιδίως στα αλιευτικά
προϊόντα. Σε περίπτωση που τα επίπεδα αυτά αποδειχθούν απαράδεκτα υψηλά, θα
απαιτηθεί η ανάληψη, ενδεχομένως περιοριστικής, δράσης.

6.

Η Επιτροπή έχει υπόψη της την πολιτική αριθ. 40 του Σεπτεμβρίου 2000 του
Σκωτικού Οργανισμού για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Scottish Environment
Protection Agency) σχετικά με τη ρύθμιση και επέκταση της εκτροφής σολομού σε
κλωβούς (Regulation and Expansion of Caged Fish Farming of Salmon)
(www.sepa.org.uk/policies/index.htm), στο πλαίσιο της οποίας συνοψίζεται η επίσημη
πολιτική λήψης κατάλληλων μέτρων εναντίον των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων
που διαπιστώνεται ότι υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια αποβλήτων
βιομάζας ή εγκεκριμένων φαρμάκων ή μη εγκεκριμένων σκευασμάτων για την
αντιμετώπιση των θαλάσσιων ψειρών ή άλλων παθογόνων μολύνσεων. Η Επιτροπή
έχει επίσης υπόψη της την πρόσφατη μελέτη σχετικά με την Επιβλαβή Ανάπτυξη των
Φυκιών που διενεργήθηκε εξ ονόματος του SEPA η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι οι θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από τις ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν
έχουν παρά μηδαμινές επιπτώσεις στην ποσότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης των

1
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φυκιών και ότι δεν θα έπρεπε να προκαλούν ανησυχία εκτός από την περίπτωση
ορισμένων εμπλουτισμένων λιμνοθαλασσών.
7.

4.

Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση
των καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της
υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 96/23/EΚ. Επιπλέον, το
Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικής της Επιτροπής πραγματοποιεί αποστολές με
στόχο να αξιολογηθούν οι έλεγχοι των καταλοίπων σε ζωντανά ζώα και σε ζωικά
προϊόντα και να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται μόνο τα κτηνιατρικά φάρμακα
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά από την Επιτροπή
στις 18 Ιουνίου 2004.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Ιανουαρίου 2004 η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε
πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με δύο σημεία. Το πρώτο αφορούσε το πόσο στενά
έχει παρακολουθήσει η Επιτροπή την ανάπτυξη του σκωτικού τομέα εκτροφής σολομού
(ζητήθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των επισκέψεων των υπηρεσιών της
Επιτροπής σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής σολομού). Κατά δεύτερο λόγο, ζητήθηκε ο αριθμός
αναφοράς των συμπερασμάτων της Επιτροπής Ευτροφισμού της Σύμβασης για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR).
Ακολουθεί η απάντηση στα αιτήματα αυτά.
1.
Η Επιτροπή διαθέτει ευρεία γνώση του τομέα, δε γνωρίζει όμως σε βάθος το επίπεδο
υλοποίησης μεμονωμένων σχεδίων, όχι επειδή δε συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεσή τους,
αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι ο έλεγχος των δαπανών των Διαρθρωτικών Ταμείων
ασκείται σε επίπεδο προγράμματος. Λεπτομερής έλεγχος του επιπέδου υλοποίησης του
σχεδίου ασκείται στο επίπεδο της αρχής διαχείρισης στο κράτος μέλος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2003 (βλέπε
σημείο 2) σχετικά με την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, το Χρηματοδοτικό Μέσο
Προσανατολισμού της Αλιείας απαιτεί από τους φορείς εκτέλεσης σχεδίων εντατικής
ιχθυοκαλλιέργειας να διαβιβάζουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της
οδηγίας 85/337/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ, στην αρχή διαχείρισης
μαζί με την αίτησή τους για κρατικές ενισχύσεις. Οι απαιτήσεις αυτές ορίζονται στη σελίδα
232, τμήμα 9.6.12, του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για τα Highlands και τις
Νήσους (βλέπε Παράρτημα Ι).
Στο σημείο 2 της ανακοίνωσης της Επιτροπής περιγράφεται επίσης η διαδικασία που
εφαρμόσθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999. Οι απαιτήσεις αυτές ορίζονται
στη σελίδα 149, τμήμα 3 του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για τα Highlands και τις
Νήσους (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). Οι αιτούντες κλήθηκαν να συμμορφωθούν με την κοινοτική
νομοθεσία για το περιβάλλον.
Κατά την περίοδο πριν από το 1994 οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καλούνταν να
υποβάλλουν μαζί με κάθε σχέδιο περιβαλλοντική δήλωση πριν από την αξιολόγηση από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία για το
περιβάλλον.
Αν και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 22ης
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Ιανουαρίου ότι η Επιτροπή (ΓΔ Αλιείας) είναι ενημερωμένη σχετικά με τον σκωτικό τομέα
εκτροφής σολομού και έχει πράγματι επισκεφθεί αρκετές φορές μονάδες παραγωγής, θα
πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι επισκέψεις αυτές δεν αποτελούσαν τμήμα επίσημης
διαδικασίας με σκοπό την εξακρίβωση της συμβατότητας με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
2.
Η Επιτροπή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να γνωστοποιήσει τον αριθμό αναφοράς
που της ζητήθηκε για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ευτροφισμού της OSPAR που
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8-11 Δεκεμβρίου 2003. Επισυνάπτεται δισέλιδο
απόσπασμα των συνοπτικών πρακτικών (Παράρτημα ΙΙΙ). Η πλήρης έκθεση σχετικά με τη
συνεδρίαση διατίθεται στην ιστοσελίδα που αναφέρεται στο εν λόγω απόσπασμα.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακολουθούν να εξετάζουν τον μεγάλο όγκο του υλικού που
υπέβαλαν ο αναφέρων και ο κ. Don Staniford κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του
Μαρτίου. Επί του παρόντος ξεκινά έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας με αντικείμενο τη διενέργεια
Εκτιμήσεων των Επιπτώσεων στο περιβάλλον στον τομέα της εκτροφής σολομού (ΓΔ
Περιβάλλοντος). Η Επιτροπή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παράσχει στην Επιτροπή
Αναφορών αντίγραφο της δημοσίευσής της από το έτος 1995 "Υδατοκαλλιέργεια και
Περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα".
Συνημμένα έγγραφα1
5.

Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Οκτωβρίου 2005.

Μετά την τελευταία προφορική ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου
2004, η Επιτροπή συναντήθηκε εκ νέου με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να
συζητήσουν για την παρούσα αναφορά, ιδίως για τη συμμόρφωση με την οδηγία
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
97/11/ΕΚ (οδηγία ΕΠΕ). Στη συνάντηση αυτή, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις για
ορισμένα θέματα, όπως λεπτομέρειες για το πώς εγκρίνονται στη Σκωτία οι
ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις, πόσες άδειες εκδόθηκαν κατά την περίοδο ισχύος της
οδηγίας ΕΠΕ τόσο πριν όσο και μετά την τροποποίησή της το 1997, λεπτομέρειες για
το εάν οι αιτήσεις ανανέωσης άδειας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς
και απαντήσεις στους ισχυρισμούς του αναφέροντος ότι δεν διευκολύνεται η
πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές δηλώσεις.
Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν κατά τη συνάντηση ουσιαστικές απαντήσεις, οι
οποίες συνοδεύτηκαν, μεταξύ άλλων, από την παροχή δώδεκα αντιγράφων περιβαλλοντικών
δηλώσεων που καταρτίσθηκαν για ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις από τις σκωτικές αρχές και
καλύπτουν σχέδια ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων εγκεκριμένα για ορισμένα χρόνια από τις
διάφορες αρμόδιες σκωτικές αρχές: την Crown Estate, το Συμβούλιο νήσων Όρκνι και το
Συμβούλιο νήσων Σέτλαντ. Αυτές οι περιβαλλοντικές δηλώσεις εστάλησαν, στη συνέχεια,
στους συμβούλους που προσέλαβε η Επιτροπή για να συνδράμουν στην αξιολόγηση της
συμμόρφωσης με την οδηγία ΕΠΕ. Ενώ η Επιτροπή αναμένει ακόμα την τελική έκθεση των
συμβούλων και θα χρειαστεί, πιθανότατα, να επικοινωνήσει εκ νέου με τις αρχές του
Ηνωμένου Βασιλείου για να συζητήσουν για το πόρισμά της, μπορούν να παρουσιαστούν τα
1
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εξής αρχικά αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής:
Η ιχθυοκαλλιέργεια στη Σκωτία ρυθμίζεται από την Crown Estate, τα Συμβούλια νήσων
Σέτλαντ και νήσων Όρκνι και τον σκωτικό οργανισμό για την προστασία του περιβάλλοντος
(SEPA). Η Crown Estate είναι ο νόμιμος κύριος του χωρικού θαλάσσιου βυθού γύρω από το
Ηνωμένο Βασίλειο και γύρω από τον μισό αιγιαλό. Η Crown Estate μισθώνει περιοχές
θαλάσσιου βυθού για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας. Ο SEPA είναι αρμόδιος για τη ρύθμιση
αδειών απόρριψης ανά περιοχή. Επομένως, για να εκμεταλλευθεί μια περιοχή, ο υπεύθυνος
ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει τόσο έγκυρη άδεια από την Crown Estate ή
αντίστοιχη άδεια από το Συμβούλιο νήσων Όρκνι ή Σέτλαντ όσο και άδεια απόρριψης από
τον SEPA. Η επίσημη άδεια ανάπτυξης που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ είναι η
άδεια που χορηγείται από την Crown Estate ή, στην περίπτωση ιχθυοτροφικών
εκμεταλλεύσεων στα νησιά Όρκνι ή Σέτλαντ, από τα αντίστοιχα Συμβούλια.
Από τις πληροφορίες που παρείχαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, φαίνεται ότι σχεδόν
κανένα από τα σχέδια ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων που προηγούνται χρονικά της
τροποποιημένης οδηγίας ΕΠΕ δεν συνοδευόταν από επίσημη περιβαλλοντική δήλωση, εκτός
από τρία σχέδια εγκεκριμένα από την Crown Estate. Ωστόσο, μετά τη θέση σε ισχύ της
τροποποιημένης οδηγίας ΕΠΕ, η κατάσταση βελτιώθηκε σταδιακά. Επίσης, φαίνεται πως
υπάρχουν περιθώρια επανεξέτασης υφιστάμενων σχεδίων για τα οποία χορηγήθηκε άδεια
πριν το 1997, καθώς οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέδειξαν ότι η ανανέωση
υφιστάμενων αδειών θα πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ.
Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναφέροντος για δυσκολία, σε ορισμένες περιπτώσεις,
απόκτησης πρόσβασης σε περιβαλλοντικές δηλώσεις, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι
περιβαλλοντικές δηλώσεις που καταρτίζονται για άδειες που χορηγεί η Crown Estate
διατίθενται για σκοπούς αναφοράς στα γραφεία της στο Εδιμβούργο και σε ταχυδρομικό
κατάστημα κοντά στην προτεινόμενη περιοχή ανάπτυξης. Αντίγραφα περιβαλλοντικών
δηλώσεων μπορούν επίσης να αγοραστούν σε τιμή που καλύπτει το κόστος αναπαραγωγής.
Αυτή κυμαίνεται συνήθως στις 50 λίρες.
Για προτεινόμενα σχέδια στα νησιά Σέτλαντ, αντίγραφα περιβαλλοντικών δηλώσεων
διατίθενται στο ταχυδρομικό κατάστημα που είναι πιο κοντά στην προτεινόμενη περιοχή
ανάπτυξης, καθώς και στο γραφείο αλιείας και θαλάσσιων πόρων του Συμβουλίου νήσων
Σέτλαντ. Ομοίως, για τα νησιά Όρκνι, αντίγραφα περιβαλλοντικών δηλώσεων διατίθενται σε
κοντινό ταχυδρομικό κατάστημα και στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου νήσων Όρκνι.
Φαίνεται ότι έχουν ληφθεί καταγγελίες για περιβαλλοντικές δηλώσεις οι οποίες διατίθενται
σε λάθος ταχυδρομικό κατάστημα ή διατίθενται με καθυστέρηση, ενώ έχουν υποβληθεί
ορισμένες καταγγελίες σχετικά με το κόστος απόκτησης αντιγράφων για προτεινόμενα σχέδια
στα νησιά Όρκνι.
Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέδειξαν ότι, ενώ οι πολίτες μπορούν να αγοράζουν
αντίγραφα περιβαλλοντικών δηλώσεων, συνήθως δεν έχουν δικαίωμα να βγάζουν οι ίδιοι
φωτοαντίγραφα περιβαλλοντικών δηλώσεων. Φαίνεται ότι, κατά τη γνώμη τους, τα
πνευματικά δικαιώματα και, κατά συνέπεια, ο απόλυτος έλεγχος μιας περιβαλλοντικής
δήλωσης ανήκουν στον εκάστοτε υπεύθυνο ανάπτυξης. Επίσης, φαίνεται ότι πρόσβαση σε
περιβαλλοντική δήλωση περιορίστηκε στο παρελθόν σε μια περίπτωση μετά τη λήξη
περιόδου διαβούλευσης. Η Επιτροπή επιδιώκει περαιτέρω αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών
αυτής της απάντησης από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνάντηση, η Επιτροπή
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έθιξε επίσης την ανησυχία του αναφέροντος για το γεγονός ότι πρόσωπα εκτός των
απομακρυσμένων περιοχών της Σκωτίας, ιδίως όσον αφορά σχέδια στα νησιά Όρκνι και
Σέτλαντ, δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιβαλλοντικές δηλώσεις. Οι αρχές
του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν καταρχήν, αν και παρέθεσαν παραδείγματα
αποστολής περιβαλλοντικών δηλώσεων σε ενδιαφερόμενα μέρη εκτός των ορίων της
περιοχής. Επίσης, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την Επιτροπή για τη νέα
τους πολιτική, η οποία ενθαρρύνει τις αρμόδιες για την οδηγία ΕΠΕ αρχές να διασφαλίζουν
τη διάθεση στο Διαδίκτυο εφαρμογών σχεδιασμού και συνοδευτικών περιβαλλοντικών
δηλώσεων. Όσον αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη σε απομακρυσμένες περιοχές, αυτό θα
αποτελούσε, ασφαλώς, πρόσθετο σημείο πρόσβασης για ενδιαφερόμενα μέρη εκτός των
ορίων της περιοχής.
Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι, ως αποτέλεσμα διαφόρων
ανησυχιών που εκφράστηκαν σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια στη Σκωτία, ξεκίνησε ευρύς
διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, ο οποίος συνεχίζεται. Επίσης, επανεκτίμηση των
ελέγχων που διεξάγονται στις ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδήγησε σε επανεξέταση του
τρόπου εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ. Οι σκωτικές αρχές προτείνουν την υπαγωγή της
ρύθμισης του τομέα στο σύστημα χωροταξίας, και σχετικό έγγραφο διαβούλευσης
δημοσιεύθηκε ως σημείο αναφοράς. Στην επικείμενη συνάντηση με τις αρχές του Ηνωμένου
Βασιλείου, η Επιτροπή σκοπεύει να ζητήσει λεπτομέρειες για αυτές τις εξελίξεις.
Όταν λάβει η Επιτροπή το τελικό αντίγραφο της ανάλυσης των δώδεκα περιβαλλοντικών
δηλώσεων τις οποίες αξιολογούν οι σύμβουλοί της, και όταν αποσαφηνίσει τα πορίσματά της
καθώς και τα προαναφερθέντα θέματα από κοινού με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, θα
παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών συμπληρωματική ανακοίνωση.
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