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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0483/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σχετικά με παραβιάσεις της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τις επικίνδυνες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις (οδηγία Seveso)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο μονάδων επαναεροποίησης 
στον κόλπο της Τεργέστης, η μία εκ των οποίων σε βιομηχανική ζώνη και η άλλη σε πλωτή 
εξέδρα. Και οι δύο είναι επικίνδυνες λόγω του κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των 
κατοίκων και της περιβαλλοντικής ζημίας που συνεπάγονται. Ειδικότερα, επικρίνει τις 
ελλείψεις στη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που διεξήχθη χωρίς 
κατάλληλη ενημέρωση του πληθυσμού, την απουσία προηγούμενης στρατηγικής εκτίμησης 
των αγωγών αερίου, την παραβίαση κανόνων για την ασφάλεια των βιομηχανικών μονάδων 
και όσων εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο ατυχημάτων (Seveso), τη θαλάσσια ρύπανση, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ρύπανσης, την υποτίμηση του γεωλογικού 
κινδύνου και του κινδύνου τρομοκρατικών ενεργειών και παρεμπόδισης της διεθνούς 
ναυτιλιακής κίνησης. Η Σλοβενία, που συμμετέχει στα σχέδια, φέρεται να διενήργησε ορθά 
τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το Υπουργείο Περιβάλλοντός της 
εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων αναφέρεται στα σχέδια κατασκευής δύο μονάδων επαναεροποίησης ΥΦΑ 
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(υγροποιημένου φυσικού αερίου) στον κόλπο της Τεργέστης, κοντά στα σύνορα με τη 
Σλοβενία. Υποστηρίζει ότι οι ιταλικές αρχές θα παραβίαζαν σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών, και 
συγκεκριμένα την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε (στο εξής η «οδηγία ΕΠΕ»), 
την οδηγία 2001/42/ΕΚ2 (στο εξής η «οδηγία ΣΠΕ») και την οδηγία 96/82/ΕΚ3 όπως 
τροποποιήθηκε (στο εξής η «οδηγία Seveso»). 

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων κάνει λόγο για έλλειψη ενεργειακού σχεδίου και εκτίμησής του 
βάσει της οδηγίας ΣΠΕ, και καταγγέλλει ότι οι διασυνοριακές διαβουλεύσεις δεν 
διενεργήθηκαν σωστά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία ΕΠΕ. Τέλος, επισυνάπτει 
στην αναφορά διάφορα έγγραφα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας Seveso στην 
επαρχία της Τεργέστης.

Ο αναφέρων απέστειλε επίσης την αναφορά απευθείας στην Επιτροπή. Η Επιτροπή απέστειλε 
στις 12 Σεπτεμβρίου 2007 στον αναφέροντα την απάντησή της, στην οποία περιέχεται η 
αξιολόγηση των ζητημάτων που θέτει ο αναφέρων. 

Σε ό,τι αφορά τα δύο σχέδια για την κατασκευή των μονάδων επαναεροποίησης ΥΦΑ, η 
Επιτροπή είχε ήδη ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή από πλευράς των ιταλικών 
αρχών των διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ για τις διασυνοριακές διαβουλεύσεις σε σχέση με τα 
σχέδια αυτά. Οι ιταλικές αρχές βεβαίωσαν ότι έχουν ξεκινήσει διασυνοριακές διαβουλεύσεις 
με τη Σλοβενία στο πλαίσιο των διαδικασιών ΕΠΕ. Τα έγγραφα που εκπόνησαν οι ιταλικές 
αρχές σχετικά με τον κίνδυνο ατυχημάτων από τα σχέδια έχουν επίσης υποβληθεί στις 
σλοβενικές αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών διασυνοριακών διαβουλεύσεων. Από τις 
διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης των σχεδίων βρίσκονται 
σε εξέλιξη και ότι δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί, στο παρόν στάδιο, ότι οι συναφείς 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου δεν θα εφαρμοστούν σωστά. Σε ό,τι αφορά την οδηγία 
2001/42/ΕΚ, αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε ορισμένα σχέδια και προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών σχεδίων, πριν από την έγκρισή τους. Ωστόσο, η 
οδηγία ΣΠΕ δεν προβλέπει υποχρέωση των κρατών μελών να εκπονούν τέτοια σχέδια. 
Επομένως, δεν διαπιστώνεται παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με αυτά. 

Ωστόσο, τα παραρτήματα της αναφοράς εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την ορθή εφαρμογή 
στην επαρχία της Τεργέστης των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας Seveso
που προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 
ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος να παρέχονται τακτικά 
και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση, σε όλα τα πρόσωπα και 
σε όλες τις μονάδες που εξυπηρετούν το κοινό (όπως σχολεία και νοσοκομεία) και ενδέχεται να 
πληγούν από μεγάλο ατύχημα σε μονάδα που αναφέρεται στο άρθρο 9».

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων της οδηγίας Seveso

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 
2003/35/ΕΚ
2 Οδηγία 2001/42/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων
3 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1882/2003 και την οδηγία 2003/105/ΕΚ
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ζητήθηκαν από τις ιταλικές αρχές στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης δέσμης που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 28 Ιανουαρίου 2008. Οι ιταλικές αρχές υποσχέθηκαν να 
αποστείλουν απάντηση στην Επιτροπή εντός ενός μήνα από τη συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης 
των πληροφοριών που αναμένεται να υποβάλουν οι ιταλικές αρχές.
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