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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0022/2013, του/της L.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
περιβαλλοντική μόλυνση που προκαλείται από τη μονάδα παραγωγής 
βιοαερίου στην περιοχή Castiglion Fibocchi (Arezzo – Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο/η αναφέρων/αναφέρουσα αντιτίθεται στην κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην 
περιοχή Castiglion Fibocchi της επαρχίας Arezzo.

Η μονάδα θα έχει ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις στην παρακείμενη πολύτιμη γεωργική γη, 
όπου καλλιεργούνται γεωργικά προϊόντα με πιστοποιητικό προέλευσης PDO/PGI, καθώς και 
στην παρακείμενη κατοικημένη περιοχή.

Ο/η αναφέρων/αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι αυτό το είδος μονάδας είναι αποτελεσματικό 
μόνο όταν είναι μικρής κλίμακας (50 kW) και, ως εκ τούτου, το σχέδιο κατασκευής μιας 
μονάδας 600 kW είναι εντελώς ακατάλληλο. 

Το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος του Castiglion Fibocchi τάχθηκαν επίσης κατά της 
κατασκευής της εν λόγω μονάδας, με απόφαση που εξέδωσαν στις 3 Μαΐου 2005.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Οι αναφέροντες τάσσονται κατά της κατασκευής μίας μονάδας παραγωγής βιοαερίου, η 
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οποία, υποπτεύονται, ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παρακείμενη πολύτιμη γεωργική 
γη, όπου καλλιεργούνται γεωργικά προϊόντα με πιστοποιητικό προέλευσης PDO/PGI, καθώς 
και στην παρακείμενη κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, δεν παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω μονάδα θα επέφερε 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε για τις ενδεχόμενες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ 
που έχουν παραβιαστεί/ή που πρόκειται να παραβιαστούν.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2011/92/EΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ)1 εφαρμόζεται σε σχέδια έργων που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (άρθρο 1 της οδηγίας). Με βάση το άρθρο 4 
της οδηγίας, τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας υποβάλλονται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), η οποία προϋποθέτει διαβούλευση με το 
κοινό, ενώ τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα IΙ υπόκεινται σε εξέταση (στην 
αποκαλούμενη διαδικασία διαλογής-screening), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι 
απαραίτητη η διεξαγωγή ΕΠΕ. Οι διαδικασίες διαλογής δεν προϋποθέτουν διαβούλευση με το 
κοινό. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η υπό εξέταση μονάδα δεν 
εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες έργων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της 
οδηγίας. Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα δεν εμπίπτει στο παράρτημα I σημείο 2 (α) 
«Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως με θερμική ισχύ 300 MW και 
άνω», διότι παράγει 600 kW θερμοηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο βρίσκεται κάτω από το 
όριο που προβλέπεται στο παράρτημα I σημείο 2 (α) (300 MW = 300 000 kW, ενώ η υπό 
εξέταση μονάδα παράγει μόνο 600 kW). Θα πρέπει συνεπώς να συναχθεί ότι η μονάδα 
υπάγεται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 3(α)«Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I)». Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία διαλογής ήταν υποχρεωτική για το εν λόγω 
έργο. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι αναφέροντες παραπέμπουν στην οδηγία 2011/92/EΕ, μόνο 
όταν ζητούν από τον Πρόεδρο της επαρχίας της Τοσκάνης και από το δημοτικό συμβούλιο να 
προβούν σε μία ενδελεχή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EΠΕ), χωρίς να 
διευκρινίζουν εάν διεξήχθη ή όχι διαδικασία διαλογής, και χωρίς να προσδιορίζουν τα 
πορίσματά της, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης.

Η οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(οδηγία IPPC)2 προβλέπει ότι ορισμένες δραστηριότητες υπάγονται σε διαδικασία χορήγησης 
αδείας, η οποία απαιτεί διαβούλευση με το κοινό. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας. Η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι η υπό εξέταση μονάδα δεν εμπίπτει σε καμία από τις δραστηριότητες που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας IPPC. Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα δεν εμπίπτει 
στο παράρτημα Ι, σημείο 1.1 «Εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ καύσης μεγαλύτερη 
των 50 MW», διότι παράγει 600 kW θερμοηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο βρίσκεται κάτω 
από το όριο που προβλέπεται στο παράρτημα I σημείο 1.1.(50 MW =50.000 kW, ενώ η υπό 
εξέταση μονάδα παράγει μόνο 600 kW). 

Τέλος, η Επιτροπή παρατηρεί ότι, όπως διαφαίνεται από τις πληροφορίες που είναι 

                                               
1 ΕΕ L 026 της 28.01.2012, σ. 1.
2 ΕΕ L 024 της 29.1.2008, σ. 8. 
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διαθέσιμες στο διαδίκτυο1 , η εταιρία που είχε υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας για την 
κατασκευή της εν λόγω μονάδας παραγωγής βιοαερίου, EPI AREZZO, το Μάρτιο του 2013 
ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να τερματίσουν τη διαδικασία χορήγησης αδείας, λόγω των 
πολυάριθμων καταγγελιών που έλαβε από την τοπική κοινότητα.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη ανάλυση δεν επιτρέπει να συναχθεί ότι υφίσταται 
ενδεχόμενο παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην κρινόμενη υπόθεση 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τερματιστεί η διαδικασία χορήγησης αδείας για την 
κατασκευή της εν λόγω μονάδας παραγωγής βιοαερίου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
διερευνήσει το θέμα περαιτέρω. 

                                               
1 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html


