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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1232/2007, του κ. Manuel Garcia Gonzáles, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης πολιτών «Plataforma Ciudadana Refineria NO», 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 85/337/ΕΚ 
σε σχέση με το έργο του διυλιστηρίου Balboa, το οποίο πρόκειται να 
κατασκευαστεί στην Extremadura (Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν παραβιάσει αρκετές κοινοτικές 
οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2003/4/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες και της οδηγίας 85/337/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σε σχέση με ένα έργο το οποίο έχει ως στόχο την εγκατάσταση ενός 
διυλιστηρίου αργού πετρελαίου στην Extremadura (Ισπανία). Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εν λόγω διυλιστηρίου, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει 
από δημόσια κονδύλια, θα είναι επιζήμιες για αυτήν την αγροτική περιοχή, η οποία είναι 
γνωστή για την παραγωγή ελαιόλαδου και κρασιού. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η λειτουργία του 
διυλιστηρίου θα απαιτεί τη χρησιμοποίηση σημαντικών ποσοτήτων ύδατος. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και οι ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι κάτοικοι σχετικά με την παροχή 
ύδατος δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη. Επιπλέον, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι 
υποβλήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με το ζήτημα της παροχής 
ύδατος και όχι μια πλήρης μελέτη η οποία θα έπρεπε να καλύπτει τις συνολικές επιπτώσεις 
του έργου. Ο αναφέρων υποστηρίζει επίσης ότι το διυλιστήριο θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις 
στις γειτονικές περιοχές της Πορτογαλίας και ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με 
την κοινή γνώμη της Πορτογαλίας, σύμφωνα με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις βάσει της 
Σύμβασης του Espoo σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει τις 
εν λόγω παραβιάσεις.
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2. Παραδεκτό

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

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

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή από τις ισπανικές αρχές 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συγκεκριμένα των 
οδηγιών ΕΠΕ και Aarhus1, σε σχέση με το σχέδιο κατασκευής του «διυλιστηρίου Balboa» 
στην περιφέρεια της Extremadura.

Οι ίδιες ανησυχίες είχαν διατυπωθεί στη γραπτή ερώτηση E-3863/08.

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει πληροφορίες για το ζήτημα. Ωστόσο, το σχέδιο κατασκευής του 
διυλιστηρίου Balboa δεν έχει εγκριθεί και η διαδικασία ΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του σχεδίου και τις πιθανές επιπτώσεις του σε τόπους του 
δικτύου Natura 2000, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ισπανικές αρχές με την οποία 
ζητούσε πληροφορίες ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί την εξέλιξη του σχεδίου.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 10-11 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι ζητήθηκαν περισσότερες πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του «διυλιστηρίου Balboa» στην περιφέρεια της Extremadura. 

Η Επιτροπή έλαβε τις σχετικές πληροφορίες και σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές η 
διαδικασία ΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, το σχέδιο κατασκευής του διυλιστηρίου 
Balboa δεν έχει ακόμη εγκριθεί και οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν την τελική απόφαση για το 
σχέδιο εν ευθέτω χρόνω.

Από τη μέχρι σήμερα πορεία των διαδικασιών δεν διακρίνεται κάποια παραβίαση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει επίγνωση των ενδεχομένων 
επιπτώσεων του σχεδίου σε τόπους του δικτύου Natura 2000, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
και το χαρακτήρα του, θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς  την ανάπτυξη των διαδικασιών 
για το εν λόγω σχέδιο.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985), όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 73 της 14.3.1997) και την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003).
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Στην επιστολή του της 4ης Μαΐου του 2009, ο αναφέρων διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με 
δηλώσεις των αρχών της Extremadura που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, η εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σχετικά με το έργο του διυλιστηρίου Balboa αναμένεται 
να λάβει «το πράσινο φως» από τις αρμόδιες αρχές, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την 
υλοποίησή του.  

Ο ίδιος εκτιμά ότι το άρθρο 5, πρώτη παράγραφος (rectius 2) της Σύμβασης του Aarhus1 δεν 
τηρήθηκε λόγω του γεγονότος ότι δεν φαίνεται να έχουν τεθεί στη διάθεση του κοινού 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.   

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το άρθρο 5 της Σύμβασης του Aarhus, στο οποίο παραπέμπει ο αναφέρων, αφορά την
«ενεργή διάδοση» των περιβαλλοντικών πληροφοριών από την πλευρά των δημόσιων αρχών.
Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της σύμβασης, ο «πρώτος πυλώνας» δηλαδή η πρόσβαση του 
κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες διαλαμβάνεται στα άρθρα 4 και 5, που εξετάζουν 
αντίστοιχα την πρόσβαση στις πληροφορίες κατόπιν αιτήματος και τη διάδοση των 
πληροφοριών στην οποία οι δημόσιες αρχές οφείλουν να προβούν με δική τους πρωτοβουλία.

Ο εν λόγω πρώτος πυλώνας της σύμβασης απέκτησε πλήρη ισχύ στην κοινοτική νομοθεσία 
με την οδηγία 2003/4/ΕΚ2. Το άρθρο 7 της συγκεκριμένης οδηγίας μεταφέρει στην κοινοτική 
έννομη τάξη το άρθρο 5 της Σύμβασης του Aarhus. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, 
δεν υπάρχει αναφορά στην ενεργή διάδοση.

Στην πραγματικότητα, το ότι η διαδικασία για την εκπόνηση ΕΠΕ είναι σε εξέλιξη προκύπτει 
από την πρόσθετη ανακοίνωση της Επιτροπής. Όμως σύμφωνα τόσο με το άρθρο 6 της 
Σύμβασης του Aarhus όσο και με την οδηγία 2003/35/ΕΚ3 και κυρίως το άρθρο 3 της 
τελευταίας, στο πλαίσιο της ΕΠΕ πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του κοινού. Στο άρθρο
6, παράγραφος 2, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ 
και 2003/35/ΕΚ, διευκρινίζονται λεπτομερώς οι πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού. Επιπλέον διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη «προκειμένου να 
αμφισβητείται η ουσιαστική ή η διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων 
                                               
1 Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, που υπεγράφη στο Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998. Η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος από τις 17 Μαΐου 2005, ύστερα από την απόφαση του 
Συμβουλίου της 17.02.2005 (2005/370/ΕΚ), που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 124 της 17.05.05, σελίδα 1.

Το Βασίλειο της Ισπανία είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος.

2 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 141 της 14.02.2003, σελίδα 26.

3 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, που δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 156 της 25.06.03, 
σελίδα 17.
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που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί συμμετοχής του κοινού» (άρθρο 10α 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ).

Κατά συνέπεια, υπό το φως αυτών των διευκρινίσεων, ο αναφέρων καλείται να εξετάσει αν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε, τέθηκαν στη διάθεση του κοινού, τηρώντας τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από την οδηγία. Εφόσον αποδειχθεί ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες δεν 
εφαρμόστηκαν σωστά, καλείται να χρησιμοποιήσει τα μέσα προσφυγής που προβλέπονται 
στο άρθρο 10α της οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υφίσταται παραβίαση της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 


