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Θέμα: Αναφορά 1401/2012, της Donalda Saule Surplyte, λιθουανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της κοινότητας του χωριού Kisiniai, σχετικά με εγκεκριμένο έργο 
εξόρυξης σε υπαίθριο ορυχείο στο χωριό Kisiniai (Klaipėda, Λιθουανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες αντιτίθενται σε διοικητική απόφαση, η οποία εγκρίνει έργο εξόρυξης 
αμμοχάλικου και άμμου σε υπαίθριο ορυχείο στο χωριό Kisiniai (περιφέρεια Dovilai, 
Klaipėda). Φοβούνται ότι η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία του πληθυσμού, ενώ επισημαίνουν ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 
απόσταση μόλις 34 έως 50 μέτρων από κτήρια κατοικιών. Όσον αφορά την έγκριση του 
έργου, οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι, κατά παράβαση των διατάξεων της σύμβασης του 
Aarhus, το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους κάτοικους του χωριού για δημόσια 
διαβούλευση ήταν μόλις 10 ημέρες. Επιπλέον, οι αναφέροντες αντιτίθενται στο πόρισμα της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Προστασίας της Klaipėda (έγγραφο αναφοράς 
(9.14.5)-LV4-1776 της 5.4.2011), σύμφωνα με το οποίο για την έγκριση του εν λόγω έργου 
δεν απαιτήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η Σύμβαση του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (εφεξής 
- Σύμβαση του Aarhus) σχετικά με τα σχέδια, έχει ενσωματωθεί στην ενωσιακή νομοθεσία
μέσω της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
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δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1 (εφεξής: - οδηγία ΕΠΕ).

Ένα ανοικτό ορυχείο αμμοχάλικου και άμμου στο χωριό Kisiniai (Λιθουανία) θα μπορούσε 
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) της οδηγίας ΕΠΕ, για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα
ΙΙ, τα κράτη μέλη καλούνται να καθορίσουν, είτε με κατά περίπτωση εξέταση ή / και μέσω 
καθορισμού κατώτατων ορίων ή άλλων κριτηρίων το κατά πόσον ένα έργο πρέπει να 
υποβληθεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

Το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
προβλέπει ότι όταν γίνεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί κατώτατα όρια ή 
κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια επιλογής που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Με βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του  
Περιφερειακού Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Kalaipėda2, ότι το εγκεκριμένο
υπαίθριο ορυχείο αμμοχάλικου και άμμου καλύπτει 10,35 ha, το εν λόγω σχέδιο εμπίπτει 
στην κατηγορία των '' λατομείων, ανοικτών ορυχείων και λατομείων εξόρυξη τύρφης (σχέδια 
που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι)" (Σημείο 2 (α) του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 
ΕΠΕ). Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι οι αρμόδιες λιθουανικές αρχές 
εφάρμοσαν μια κατά περίπτωση εξέταση προκειμένου να καθοριστεί αν θα πρέπει το εν λόγω 
σχέδιο να αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές για την ολοκλήρωση του ελέγχου ΕΠΕ, δεν 
έλαβαν υπόψη ότι η απόσταση από τον τόπο υλοποίησης του έργου μέχρι τις πλησιέστερες
ιδιωτικές ιδιοκτησίες είναι 34 έως 54 μέτρα. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες φαίνεται ότι η
αρμόδια αρχή ήταν εν γνώσει των πληροφοριών αυτών και τιε έλαβε υπόψη. Ειδικότερα, ο 
τελικός έλεγχος ΕΠΕ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
εκμετάλλευσης του λατομείου Kisiniai, περιλαμβάνει την πληροφορία ότι η πλησιέστερη 
ιδιοκτησία απέχει 30 μέτρα από τον τόπο υλοποίησης (80 μέτρα από το κυρίως λατομείο) και
στο κείμενο των συμπερασμάτων, προβλέπεται ότι προκειμένου να προστατευθούν οι γύρω 
περιοχές από οποιαδήποτε εξάπλωση της σκόνης, το λατομείο θα πρέπει να περιβάλλεται από
ανάχωμα. Πρέπει στο πλαίσιο αυτό να σημειωθεί ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν θεσπίζει κριτήρια
απόστασης ή όρια, αλλά απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται
στο παράρτημα III όταν αποφασίζεται εάν ένα έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων , π.χ. χωροθέτηση σε πυκνοκατοικημένη περιοχή,  ικανότητα 
απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, κάτι που έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ 
τούτου, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι οι αρχές κατέληξαν σε λανθασμένα συμπεράσματα ως προς το ότι η εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω έργο δεν είναι υποχρεωτική.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι από την ημερομηνία έγκρισης του ελέγχου ΕΠΕ, δόθηκε στην

                                               
1 ΕΕ L 26, 28.1.2012, σ. 1–21.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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κοινότητα χρόνος μόλις μόνο 10 ημερών για να υποβάλει πρόταση προς την αρμόδια αρχή
προκειμένου να επανεξετάσει το θέμα. Από την άποψη αυτή το άρθρο 4 (4) της οδηγίας, 
μόνον προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 2 τίθενται στη διάθεση του κοινού. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία ΕΠΕ δεν ρυθμίζει το θέμα αυτό. Ωστόσο, όπως έχει διευκρινίσει το 
Δικαστήριο στην υπόθεση C-75/08 Mellor "εάν η απόφαση ενός κράτους μέλους να μην
υποβάλει ένα έργο που εμπίπτει στο παράρτημα II της οδηγίας 85/337 σε ΕΠΕ σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10 της ως άνω οδηγίας αναφέρει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, η εν 
λόγω απόφαση η οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και επιπλέον τους 
παράγοντες που έχουν ήδη τεθεί υπόψη των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και κάθε 
αναγκαία συμπληρωματική πληροφορία που η αρμόδια εθνική διοίκηση υποχρεούται να 
παρέχει στους ενδιαφερόμενους μετά από αίτησή τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
αποφασίσουν εάν θα ασκήσουν προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής1". Από τις διαθέσιμες
πληροφορίες φαίνεται ότι ο αναφέρων ήταν σε θέση να λάβει μια τέτοια απόφαση και είχε τη 
δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα προσφυγής.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που της παρεσχέθησαν, η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει 
παραβίαση της οδηγίας ΕΠ, που ενσωματώνει τα καθήκοντα τα οποία απορρέουν από τη 
Σύμβαση του Άαρχους σε σχέση με τα έργα στην ενωσιακή νομοθεσία.

                                               
1 C-75/08 Mellor, ΕΕ C 153, 4.7.2009, σ. 11–12, παράγραφος 66.


