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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0359/2008, της Rafaela Amezcua Casas, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Asociación de Vecinos de Favara», σχετικά με την 
έναρξη λειτουργίας μονάδας μετατροπής ενέργειας στη Βαλένθια

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την έναρξη λειτουργίας μονάδας μετατροπής ενέργειας
στην περιφέρεια Patraix (Βαλένθια), υποστηρίζοντας ότι αυτή η απόφαση παρέβλεψε την 
αντίθεση που εκδήλωσαν οι κάτοικοι. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές παραβίασαν 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης στη βιομηχανία (IPPC) και δεν εφάρμοσαν την αρχή της προφύλαξης. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η λειτουργία αυτής της μονάδας μετατροπής ενέργειας σε 
άμεση γειτνίαση με κατοικίες και σχολεία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. 
Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι δεν αντιτέθηκαν ποτέ στην αύξηση της 
ικανότητας παραγωγής ενέργειας της Βαλένθια, αλλά απευθύνει έκκληση για τη 
μετεγκατάσταση της μονάδας μετατροπής ενέργειας εκτός των κατοικημένων περιοχών. Η 
αναφέρουσα αναφέρει δύο παλαιότερα ατυχήματα τα οποία δείχνουν τη σοβαρότητα της 
κατάστασης και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Η αναφέρουσα προβάλλει ανησυχίες σχετικά με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ως 
αποτέλεσμα υποσταθμού μετατροπής ενέργειας που κατασκευάστηκε στην περιοχή Patraix
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της Βαλένθια και γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης που συνδέει τον
εν λόγω υποσταθμό με το σύστημα ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι 
εγκαταστάσεις αυτές δεν συμμορφώνονται με την ακόλουθη κοινοτική νομοθεσία:

 οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1

(κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/ΕΚ, εφεξής οδηγία IPPC)

 νομοθεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus όπως επικυρώθηκε από την 
απόφαση 2005/370/ΕΚ2 του Συμβουλίου. 

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία IPPC έχει ως στόχο να επιτύχει ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
που προκύπτει από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της εν λόγω 
οδηγίας. Καθορίζει τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για την πρόληψη ή, όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό, για τον περιορισμό των εκπομπών στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος από τις 
προαναφερθείσες δραστηριότητες, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος γενικά. 

Στην κατηγορία των βιομηχανιών ενεργειακών δραστηριοτήτων, οι ακόλουθες εγκαταστάσεις 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC: εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ 
καύσης μεγαλύτερη των 50 MW, διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, εγκαταστάσεις 
οπτανθρακοποίησης και εγκαταστάσεις αεροποίησης και υγροποίησης του άνθρακα. Το 
παράρτημα 1 δεν αναφέρει σταθμούς μετατροπής ενέργειας ή γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας υψηλής τάσης. Κατά συνέπεια, οι εγκαταστάσεις τις οποίες αφορά η παρούσα 
αναφορά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC.

Οι συμβαλλόμενοι στη Σύμβαση του Aarhus διασφαλίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης στην 
ενημέρωση, συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, οι ενδιαφερόμενες κοινότητες 
ενημερώθηκαν σχετικά με το σχέδιο μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας και την έναρξη της 
κατασκευής των πρώτων υποδομών (βλ. σελίδα 4 του ενημερωτικού εγγράφου που ελήφθη, 
στην ισπανική γλώσσα). Συνεπώς, δεν κατέστη δυνατή η ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
το σχέδιο ή η συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι πληροφορίες αυτές 
καταδεικνύουν παραβίαση του άρθρου 4 (για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, οι διατάξεις του οποίου έχουν μεταφερθεί με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ3). Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέσχεσαν οι αναφέροντες δεν αποκλείουν την 
πιθανότητα οι ισπανικές αρχές να είχαν ανακοινώσει το σχέδιο στο κοινό εγκαίρως.

Εκτός από τη νομοθεσία στην οποία αναφέρθηκαν οι αναφέροντες, μπορεί να ληφθεί υπόψη 
η οδηγία 85/337/ΕΟΚ4 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ1 και 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 8.
2 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σελ. 1–3.
3 ΕΕ L 41 της 28.01.2033, σελ 26 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.
4 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και

ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 175 της 05.07.1985.
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την οδηγία 2003/35/ΕΚ2 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ή οδηγία ΕΠΕ). Η εν λόγω οδηγία προβλέπει εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ορισμένα σχέδια. Διαχωρίζει τα επονομαζόμενα σχέδια του παραρτήματος I, τα οποία 
πάντοτε υπόκεινται σε εκτίμηση, από τα σχέδια του παραρτήματος II, όπου τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν, μέσω εξέτασης κατά περίπτωση ή/και κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που 
ορίζονται από το κράτος μέλος, εάν το σχέδιο θα υποβληθεί σε εκτίμηση.

Τα σχέδια για την κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τάση 
220 kV και άνω και μήκος άνω των 15 km περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, σημείο 20 και, 
συνεπώς, απαιτούν υποχρεωτική ΕΠΕ στο πλαίσιο της οδηγίας ΕΠΕ. Ορισμένα άλλα σχέδια 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια περιλαμβάνονται στο σημείο 3, 
στοιχείο β) του παραρτήματος II. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται ΕΠΕ, αν τα σχέδια 
είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Την κύρια ευθύνη για τη 
σχετική απόφαση φέρει η αρμόδια αρχή στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα, φαίνεται ότι έχει λάβει χώρα 
διαδικασία ΕΠΕ για το συγκεκριμένο σχέδιο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες 
που να επιτρέπουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει αν η διαδικασία ΕΠΕ διεξήχθη ορθά, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού. 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του δημόσιου προβληματισμού σχετικά με το θέμα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και παρακολουθεί τις πιθανές επιπτώσεις των ΗΜΠ στην 
υγεία, ζητώντας την επανεξέταση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, χρηματοδοτώντας την 
έρευνα, παρέχοντας πληροφορίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου 
για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών.

Το εν λόγω νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, της
12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
(0 Hz-300 GHz)3. Το συγκεκριμένο κείμενο συνιστά στα κράτη μέλη, προκειμένου να 
παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, να εγκρίνουν ένα πλαίσιο 
βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς4. Οι συστάσεις αυτές για τον περιορισμό της 
έκθεσης βασίζονται σε αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Οι επιστημονικές 
βάσεις για τα όρια έκθεσης στη σύσταση 1999/519/ΕΚ εγκρίθηκαν τελευταία από την 
Επιστημονική Επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους 

                                                                                                                                                  
1 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για 

την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. ΕΕ L 073
της 14.03.1997.

2 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. ΕΕ L 156 της 25.06.2003.

3 ΕΕ L 199 της 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf).
4 Επιπλέον, σχετικά με το θέμα, η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στα εκπεμπόμενα επίπεδα πεδίων και όχι 

στον ορισμό των γενικών «αποστάσεων ασφαλείας». Η χρήση ενός τέτοιου υποκατάστατου δεν θα ήταν 
επαρκής, επειδή τα πεδία εξαρτώνται από την τάση, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αρκετούς άλλους 
παράγοντες, όπως το σχέδιο των πυλώνων, το ύψος των ηλεκτροφόρων γραμμών, τον αριθμό των 
συστημάτων, τις διαστάσεις και τον αριθμό των γραμμών φάσης κτλ. Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση:
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
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για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ)1 τον Μάρτιο του 2007 με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες 
επιστημονικές αποδείξεις. Για τα πεδία ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας (πεδία ELF – 0-300 
Hz), που δημιουργούνται από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η τελευταία 
γνωμοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ ανέφερε ότι «το παλαιότερο συμπέρασμα, δηλαδή ότι τα 
μαγνητικά πεδία ELF είναι ενδεχομένως καρκινογόνα, το οποίο βασίστηκε κυρίως στα 
αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών σε παιδιά με λευχαιμία, εξακολουθεί να θεωρείται 
έγκυρο. Όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι πρόσφατες 
έρευνες έδειξαν ότι ένας τέτοιος συσχετισμός είναι απίθανος. Όσον αφορά τις νεοεκφυλιστικές 
ασθένειες και τους εγκεφαλικούς όγκους, η συσχέτιση με τα πεδία ELF παραμένει αβέβαιη. Δεν 
αποδείχθηκε καμία σταθερή σχέση ανάμεσα στα πεδία ELF και τα αυτοαναφερόμενα 
συμπτώματα (τα οποία μερικές φορές αναφέρονται και ως ηλεκτρική υπεραισθησία)».

Όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων προστασίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. για 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε σχολεία, κατοικημένες περιοχές κτλ.), η 
εφαρμογή μέτρων προστασίας αποτελεί θέμα που αφορά τις εθνικές αρχές, λαμβανομένης 
υπόψη της σύστασης του Συμβουλίου.

Όταν υπάρχει υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, συνιστάται στις εθνικές αρχές να 
πραγματοποιούν εκτίμηση της κατάστασης έκθεσης και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
παρακολούθησης, όπως παροχή πληροφοριών στο κοινό που έχει εκτεθεί, τροποποιήσεις 
στην εγκατάσταση ή στον σχεδιασμό της πηγής ακτινοβολίας ή στον τρόπο λειτουργίας της.

Η κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης συνοψίζεται στην 
πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου (COM(2008) 532 τελικό)2.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές, η Επιτροπή δεν έχει την 
αρμοδιότητα να παρέμβει νομικά, προκειμένου να επιβάλει την εφαρμογή των προτύπων που 
ορίζονται στη σύσταση. Αν η αναφέρουσα επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο θέμα, συνιστάται 
να ενημερωθεί όσον αφορά τη θέση του ισπανικού δικαίου και τα σχετικά μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε (απόφαση στην υπόθεση C-322/88, σκέψη
183) ότι οι συστάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στερούμενες οποιουδήποτε εννόμου 
αποτελέσματος. Τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν, κατά την επίλυση των διαφορών που τους 
υποβάλλονται, να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις, ιδίως όταν αυτές φωτίζουν την ερμηνεία 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, ή 
ακόμα όταν οι συστάσεις έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση κοινοτικών διατάξεων 
δεσμευτικού χαρακτήρα.

III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας IPPC. Υπό το πρίσμα των 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf.
2 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 

(1999/519/ΕΚ) περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz-300 GHz) -
Δεύτερη έκθεση εφαρμογής 2002-2007 (COM(2008) 532 τελικό).

3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EL:HTML
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πληροφοριών που παρέσχεσαν οι αναφέροντες, δεν μπορούν να αντληθούν οριστικά 
συμπεράσματα όσον αφορά πιθανή παραβίαση της Σύμβασης του Aarhus και της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, φαίνεται ότι η δραστηριότητα του υποσταθμού 
Patraix έχει ανασταλεί ως αποτέλεσμα των δικαστικών προσφυγών και των ατυχημάτων που 
κατήγγειλαν οι αναφέροντες. Επιπλέον, οι διάφορες αρμόδιες ισπανικές αρχές κατέληξαν 
προφανώς σε συμφωνία να μεταφερθεί αυτή η ηλεκτρική μονάδα σε άλλο μέρος στην πόλη 
της Βαλένθια, συγκεκριμένα στην πρώην κοίτη του ποταμού Turia. Στην περίπτωση αυτή, θα 
επιτευχθούν οι στόχοι της αναφέρουσας.

Υπό το πρίσμα αυτής της πρόσφατης εξέλιξης σε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή προτείνει να 
ελεγχθεί αν ο υποσταθμός μετατροπής ενέργειας έχει πράγματι κλείσει. Αν δεν έχει κλείσει, η 
Επιτροπή θα ζητήσει τις παρατηρήσεις των ισπανικών αρχών σχετικά με τα θέματα που θίγει 
η παρούσα αναφορά.


