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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

20.11.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0052/2009, του Francesco Zurlo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Verdi Crotone - Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone» 
(Περιβαλλοντική Επιτροπή του Crotone), σχετικά με τη μόλυνση του 
Crotone από απόβλητα, την ανεπαρκή πρόσβαση στην ενημέρωση και την 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του για τη σοβαρή, όπως περιγράφει, μόλυνση του 
εδάφους και των υδάτων από βιομηχανικά συγκροτήματα και χώρους διάθεσης τοξικών 
ενδεχομένως αποβλήτων στην περιοχή του Crotone - Cassano - Cerchiara. Υποστηρίζει ότι τα 
άτομα που πλήττονται ευθέως από την εν λόγω κατάσταση δεν συμμετείχαν επαρκώς στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και ότι οι αρχές τους παρείχαν ελάχιστη έως και καθόλου 
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Ο αναφέρων παραπέμπει εν προκειμένω στη Σύμβαση 
του Århus, στο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και σε άλλες συμφωνίες και έγγραφα 
που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ο οποίος εκπροσωπεί την ένωση «Associazione Verdi Crotone – Co.Ver.Kr» 
(Περιβαλλοντική Επιτροπή του Crotone), εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που 
επικρατεί στην τοποθεσία «Crotone - Cassano - Cerchiara», όπου το έδαφος και τα ύδατα 
έχουν υποστεί, κατά τους ισχυρισμούς του, σοβαρή μόλυνση. Η εν λόγω τοποθεσία έχει 
χαρακτηριστεί ως ένας από τους τόπους εθνικού ενδιαφέροντος προς εξυγίανση βάσει του 
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διατάγματος αριθ. 468 της 18.9.2001. Η περίμετρος της τοποθεσίας καθορίστηκε από 
υπουργικό διάταγμα της 26.11.2002. Από τα φαινόμενα προκύπτει ότι ήδη από το 2002 είχαν 
κινηθεί διαδικασίες κατά εταιρείας που προκαλούσε τη συγκεκριμένη μόλυνση. Από την 
αναφορά δεν καθίσταται σαφές εάν υπείχε ευθύνη μόνον η εν λόγω εταιρεία για την 
υποβάθμιση της τοποθεσίας ή εάν είχαν συμβάλει σε αυτήν και άλλες επιχειρήσεις. 
Υποστηρίζεται ότι, κατά το ίδιο έτος, ήτοι το 2002, ανατέθηκε η υλοποίηση του οριστικού 
έργου εξυγίανσης, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Από την αναφορά δεν 
συνάγεται καταφανώς εάν η ανατεθείσα δημόσια σύμβαση αφορούσε ολόκληρη την περιοχή 
ή αποκλειστικά τη ζώνη που καταλάμβανε η εν λόγω εταιρεία. Το νομοθετικό διάταγμα 
αριθ. 208 της 30.12.2008, επέτρεπε, στο άρθρο 2, συναλλαγές («transazioni globali») για τον 
καθορισμό των δαπανών εξυγίανσης, για την περιβαλλοντική ζημία και άλλες δυνητικές 
ζημίες που ενδέχετο να απαιτήσει το κράτος ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούσαν να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με τις ενδεχόμενες συναλλαγές.

Ο αναφέρων εκτιμά ότι έχει παραβιαστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και, ειδικότερα, η 
οδηγία 2004/35/ΕΚ1 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, καθώς και η συμμετοχή του 
κοινού και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως τούτη 
προβλέπεται στις οδηγίες 2003/4/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3.

Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Όσον αφορά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τη μνεία ορισμένων εγγράφων περί
ευθύνης στην παρούσα αναφορά, η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 174, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ, αποτελεί μία από τις κατευθυντήριες αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της 
Κοινότητας. Ως εκ τούτου, λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις χάραξης πολιτικής και στην 
οικεία κοινοτική νομοθεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, στην οδηγία σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη. Ωστόσο, ως αρχή πολιτικής, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν 
μπορεί ούτε ευθέως να προβληθεί ως νομική βάση για συγκεκριμένη δράση ούτε να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για να εντοπιστεί μη συμμόρφωση προς τις κοινοτικές διατάξεις.

Η Σύμβαση του Lugano4 , η οποία θεσπίζει την αυστηρή ευθύνη από τις επικίνδυνες για το 
περιβάλλον δραστηριότητες, δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Εκκρεμεί η προσχώρηση και 
άλλων μερών από τον Ιούνιο του 1993, αλλά έχει υπογραφεί έως σήμερα μόνο από εννέα
κράτη και δεν έχει κυρωθεί από κανένα κράτος. Η Κοινότητα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος 
στην εν λόγω Σύμβαση.
                                               
1 Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με 

την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, ΕΕ 
L 143 της 30.4.2004, σ. 56.

2  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

3  ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.

4 Σύμβαση σχετικά με την αστική ευθύνη για τις ζημίες που οφείλονται σε επικίνδυνες για το περιβάλλον 
δραστηριότητες.
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Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1993 περί της αστικής ευθύνης όσον 
αφορά την περιβαλλοντική ζημία και η Λευκή Βίβλος της 9ης Φεβρουαρίου 2000 περί της 
περιβαλλοντικής ευθύνης αποτελούν ορόσημα για την κατάρτιση και την επακόλουθη 
θέσπιση της προαναφερθείσας οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη. Από κανένα 
εκ των εν λόγω εγγράφων δεν απορρέουν νομικές υποχρεώσεις. 

Ως εκ τούτου, η οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη συνιστά τη μοναδική 
εφαρμοστέα νομοθετική πράξη της Κοινότητας στο πεδίο της περιβαλλοντικής ζημίας. Η 
οδηγία αυτή, η οποία ερείδεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποβλέπει στην πρόληψη 
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. Ως περιβαλλοντική ζημία ορίζεται 
περαιτέρω η ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων, η ζημία των υδάτων και 
η ζημία του εδάφους. Η οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη καθιερώνει ένα 
σύστημα αυστηρής ευθύνης έναντι της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται από τις 
επικίνδυνες δραστηριότητες που απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία. Οι κύριοι στόχοι της 
είναι η πρόληψη (σε περίπτωση άμεσου κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας) και η 
αποκατάσταση (επαναφορά των φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημία στην αρχική τους 
κατάσταση ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, σε παρεμφερές επίπεδο). Ο υπεύθυνος φορέας 
εκμετάλλευσης λαμβάνει τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης και επωμίζεται το κόστος 
των μέτρων αυτών. 

Εντούτοις, η οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δεν 
ισχύει για ζημία που προκλήθηκε από εκπομπή, γεγονός ή ατύχημα που έλαβε χώρα πριν από 
την ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2007, καθώς και για ζημία που προκλήθηκε από εκπομπή, 
γεγονός ή ατύχημα που έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2007, εφόσον η 
ζημία οφείλεται σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε και έληξε πριν 
από την ημερομηνία αυτή. 

Από τα στοιχεία της παρούσας αναφοράς φαίνεται να προκύπτει ότι η εν λόγω μόλυνση του 
εδάφους και των υδάτων προκλήθηκε πολύ πριν τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη και, ως εκ τούτου, η οδηγία αυτή δεν είναι εφαρμοστέα στην 
προκειμένη υπόθεση.

Συμμετοχή του κοινού και πρόσβαση στη δικαιοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος

Ο αναφέρων υποστηρίζει επίσης ότι, εν προκειμένω, υφίσταται παραβίαση της συμμετοχής 
του κοινού και έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως 
τούτη προβλέπεται στις οδηγίες 2003/4/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ.

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 
Προβλέπει ιδίως ότι οι δημόσιες αρχές, όπως τούτες ορίζονται στο άρθρο 2.2, παρέχουν τις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους σε όποιον 
υποβάλλει σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον. 
Αυτό προϋποθέτει, ασφαλώς, την υποβολή αίτησης. Το άρθρο 6 της ίδιας οδηγίας αφορά την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για οιονδήποτε αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για 
παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα, πλήρως ή εν μέρει, 
απαντήθηκε πλημμελώς ή δεν αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 ή 
5.
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Σε κανένα σημείο της αναφοράς δεν φαίνεται να έχει υποβληθεί αίτηση πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση. 

Η οδηγία 2003/35/ΕΚ προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και την τροποποίηση, όσον αφορά 
τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ 
και 96/61/ΕΚ. Η οδηγία αυτή έπρεπε να έχει μεταφερθεί στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους 
το αργότερο έως τις 25 Ιουνίου 2005.

Το άρθρο 2 της ίδιας οδηγίας προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού στα σχέδια και τα 
προγράμματα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Κανένα από τα εν λόγω σχέδια και 
προγράμματα δεν αφορά την εξυγίανση ζωνών όπου έχουν συσσωρευτεί σημαντικές 
ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος καθαρισμού, ακόμα δε και επικίνδυνων 
αποβλήτων. Εξάλλου, η περιβαλλοντική εξυγίανση για την οποία γίνεται λόγος στην 
παρούσα αναφορά προβλέφθηκε σε κανονιστικές ή ρυθμιστικές πράξεις που χρονολογούνται 
από το έτος 2002. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι η περίπτωση της αναφοράς περιλαμβάνεται σε 
ένα από τα σχέδια και προγράμματα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, το άρθρο 2 δεν 
εφαρμοζόταν κατά την εποχή των εν λόγω περιστατικών.

Το άρθρο 3 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη στον τομέα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η 
εξυγίανση μολυσμένων ζωνών δεν εντάσσεται στα έργα που προβλέπονται στα παραρτήματα 
Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι δεν απαιτείται ΕΠΕ, το σημείο 
7) του ανωτέρω άρθρου 3, το οποίο προβλέπει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να 
αμφισβητηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας, αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σχετικά 
με μια ΕΠΕ (άρθρο 10α της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις 
οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ1) δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω. Άλλωστε, οι 
συγκεκριμένοι κανόνες δεν είχαν θεσπιστεί ακόμα κατά την περίοδο των περιστατικών (έτη 
2001-2002).

Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή 
του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρόληψης και 
ελέγχου της ρύπανσης.

Επομένως, από την εξέταση των προαναφερθέντων περιστατικών δεν συνάγεται καμία 
παραβίαση της συμμετοχής του κοινού και έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη στον τομέα 
του περιβάλλοντος, όπως τούτη προβλέπεται στις οδηγίες 2003/4/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή εκτιμά ότι από την ανάλυση των περιστατικών που παρατίθενται στην παρούσα 
αναφορά δεν προκύπτει καμία παραβίαση όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη ή τη 

                                               
1 Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ τροποποιήθηκε προσφάτως από την οδηγία 2009/31/ΕΚ της 23.4.2009 (ΕΕ L 140 της 

5.6.2009, σ. 114). Ωστόσο, η εν λόγω τροποποίηση δεν αφορά την παρούσα περίπτωση.



CM\797231EL.doc PE430.7875/5CM\797231EL.doc

EL

συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στον τομέα του περιβάλλοντος.


