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Θέμα: Αναφορά 0962/2012, του Santo Grammatico, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης Legambiente, σχετικά με την εξορυκτική
δραστηριότητα στο λατομείο ασβεστόλιθου του Monte Parodi στην
κοινότητα του Ricco del Golfo (La Spezia - Λιγουρία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά θίγει το θέμα των διαδικασιών χορήγησης άδειας εκ μέρους των αρμόδιων 
εθνικών αρχών για τη διεξαγωγή εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο λατομείο ασβεστόλιθου, 
γνωστού ως "Monte Parodi" στην Κοινότητα του Ricco del Golfo (La Spezia).

Το λατομείο αυτό βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και η 
χορήγηση άδειας χρήσης του θα παραβίαζε την οδηγία 92/43 για τους οικοτόπους, καθώς και 
τη ρύθμιση σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν προβληματισμοί σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
του λατομείου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις διαδικασίες χορήγησης άδειας εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών 
αρχών για εξορυκτικές δραστηριότητες στο λατομείο ασβεστόλιθου "Monte Parodi" στην 
Κοινότητα του Ricco del Golfo (La Spezia).
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Το λατομείο αυτό βρίσκεται σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους 92/43/EΚ1.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι 4 άδειες που χορηγούνται από τις ιταλικές αρχές για τις 
δραστηριότητες του λατομείου έχουν παραβιάσει την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, 
όπως την οδηγία για τους οικοτόπους και την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον2. Προκύπτουν επίσης αμφιβολίες σε σχέση με την οδηγία 2006/21/ΕΚ3 σχετικά 
με τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές βιομηχανίες.

Όσον αφορά την οδηγία για τους οικοτόπους, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το λατομείο ήταν 
ήδη παρόν και είχε ήδη εγκριθεί (από το 1992), όταν ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 
IT1345005 "Portovenere - Rio Maggiore - Σ. Benedetto" ορίστηκε με την απόφαση της 
Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας 
για τη μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιφέρεια της Μεσογείου4. Σύμφωνα με το άρθρο 6 (2) 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι 
ενοχλήσεις των ειδών βάσει των οποίων έχουν ήδη χαρακτηρισθεί οι περιοχές. Τα άρθρα 6 
(3) και 6 (4) καθορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις εθνικές αρχές 
πριν από την έγκριση των σχεδίων ή έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 
τόπο Natura 2000. Οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να εκτιμούν αν ένα σχέδιο ενδέχεται να 
επηρεάσει σημαντικά τα είδη και τους οικοτόπους που περιλαμβάνονται στον εν λόγω τόπο 
και, εάν ναι, να ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία πριν εγκρίνουν το 
σχέδιο.

Με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αναφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν μπορεί να εντοπίσει κάποια παραβίαση των προαναφερθεισών διατάξεων.

Όσον αφορά την οδηγία 2011/92/EU και την οδηγία 2006/21/ΕΚ, ορισμένες διευκρινίσεις και 
πρόσθετες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή 
της Επιτροπής.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ιταλικές αρχές, προκειμένου να της παρασχεθούν 
διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ και της οδηγίας για τα απόβλητα 
ορυχείων σε σχέση με το έργο αυτό.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

                                               
1 EE L 206 της 22.07.1992.
2 EE L 26 της 28.01.2012.
3 EE L 102 της 11.04.2006.
4 EE L 259 της 21.09.2006.
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Όσον αφορά την οδηγία 2011/92/ΕΕ1 (εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία 
ΕΠΕ), την οδηγία 2001/42/ΕΚ2 (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ή οδηγία ΣΠΕ) και την 
οδηγία 2006/21/ΕΚ3 (οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων), η Επιτροπή έλαβε συμπληρωματικές 
πληροφορίες από την οι ιταλικές αρχές. 
Οι εθνικές αρχές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία ΣΠΕ σχετικά με την 
τροποποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Λατομείων (Piano Territoriale delle 
Attività di Cava) από τον Ιούνιο του 2012. Αναφέρουν επίσης ότι η διαδικασία ΕΠΕ έχει 
ξεκινήσει στο λατομείο του «Monte Parodi» τον Δεκέμβριο του 2012.

Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι το λατομείο του «Monte Parodi» συμμορφούται με 
την οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων. Οι παρασχεθείσες ωστόσο πληροφορίες δεν είναι 
επαρκώς λεπτομερείς. 

Εν κατακλείδι, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις ιταλικές αρχές και δεδομένου 
ότι η δέουσα διαδικασία είναι σε εξέλιξη, δεν διαπιστώνεται προς το παρόν παραβίαση ΕΠΕ και 
ΣΠΕ. Όσον αφορά την οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων, η Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω 
ανακοίνωση στην Επιτροπή Αναφορών, αφού έλθει σε επαφή με τις ιταλικές αρχές.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Oι ιταλικές αρχές κατέδειξαν ότι η μονάδα διαχείρισης των αποβλήτων του λατομείου 
«Monte Parodi» είχε λάβει έγκριση στις 20 Φεβρουαρίου 2013 και ότι το λατομείο τελεί υπό 
διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων4

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, οι εξορυκτικές δραστηριότητες αφορούν την 
εξόρυξη με μηχανικά μέσα μεγάλων βράχων ασβεστολιθικού πετρώματος χωρίς την 
προσθήκη ή χρήση χημικών ή άλλων ουσιών. Αυτοί οι βράχοι αποσπώνται από τον χώρο 
εξόρυξης, φορτώνονται σε φορτηγά και μεταφέρονται μακριά από το λατομείο ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χαλικιού. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος χώρος αποθήκευσης 
και συνεπώς δεν απαιτείται κατασκευή τέτοιας δομής.

Δεδομένου ότι αποσπώνται και χρησιμοποιούνται μόνο μεγάλα τεμάχια, τα υπολείμματα των 
βράχων μένουν στον χώρο του λατομείου και επανατοποθετούνται ως υλικό επίχωσης για την 
πλήρωση των κοιλοτήτων εκσκαφής χωρίς να τύχουν κάποιας επεξεργασίας. Το επιφανειακό 
έδαφος που απομακρύνθηκε στην αρχή της εκσκαφής τοποθετείται εκ νέου στον χώρο της 
εκσκαφής.

Επί τη βάσει της ερμηνευτικής ανακοίνωσης για τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα5 και της 
σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ6, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα υπολείμματα των 
βράχων από τις εξορυκτικές δραστηριότητες στο λατομείο «Monte Parodi», τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως υλικό επίχωσης για την πλήρωση των κοιλοτήτων εκσκαφής χωρίς να 

                                               
1 EE L 26 της 28.01.2012, σελ 1.
2 EE L 197 της 21.07.2001, σελ 30.
3 EE L 102 της 11.04.2006, σελ 15.
4 Οδηγία 2006/21/EK σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, ΕΕ L 102, 11.4.2006, σελ. 15–34
5 COM(2007) 59 τελικό της 21.2 2007
6 Υπόθεση C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy και Υπόθεση C-9/00, Palin Granit Oy
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αποθηκεύονται και χωρίς να τύχουν κάποιας επεξεργασίας, δεν χαρακτηρίζονται ως 
απόβλητα κατά την έννοια της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων.

Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ιταλικές αρχές, η Επιτροπή δεν δύναται να 
εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας 2006/21/ΕΚ.

Ως εκ τούτου, περατώνεται η διαδικασία έρευνας «EU Pilot» που τέθηκε σε εφαρμογή για να 
δοθεί συνέχεια στην παρούσα αναφορά. 


