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Επιτροπή Αναφορών

2.9.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1770/2009, του Carlo Crotti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano», 
σχετικά με πιθανή παραβίαση της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση 
και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας λόγω της κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου από τη Βενετία στην Πάδοβα

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην περιφέρεια Veneto βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στις όχθες 
ενός καναλιού, που θα συνδέει την Πάδοβα με τη Βενετία. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το εν 
λόγω έργο είναι άκρως επικίνδυνο, διότι υπάρχει κίνδυνος πιθανής πλημμύρας του 
αυτοκινητοδρόμου. Παρότι η οδηγία 2007/60/ΕΚ θα τεθεί σε ισχύ το 2011, ο αναφέρων 
θεωρεί ότι οι αρχές οφείλουν να διενεργήσουν εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με την εν 
λόγω οδηγία. Επίσης, η περιφέρεια Veneto αποτελεί αντικείμενο διαδικασιών επί παραβάσει 
δυνάμει της οδηγίας 1999/30/ΕΚ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία θα επιδεινωθεί από 
την ύπαρξη ενός νέου οδικού άξονα. Τέλος, η Ιταλία έχει δεσμευτεί να αναπτύξει το κανάλι 
από την Πάδοβα στη Βενετία ως τμήμα του δικτύου θαλάσσιων αυτοκινητοδρόμων και ως 
σύνδεσμο για τον υπεράκτιο τερματικό σταθμό έξω από το Porto Levante, οι εργασίες των 
οποίων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αναφέρων ζητεί από τις 
ευρωπαϊκές αρχές να διερευνήσουν το έργο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η Επιτροπή αξιολόγησε τους ισχυρισμούς του αναφέροντος σε ό,τι αφορά τις πιθανές 
παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. 

Όσον αφορά τον εικαζόμενο κίνδυνο πλημμύρας, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι οι 
προθεσμίες για την εφαρμογή των βασικών μέτρων της οδηγίας 2007/60/ΕΚ (οδηγία για τις 
πλημμύρες)1 δεν έχουν ακόμη εκπνεύσει. Τα μέτρα αυτά είναι η προκαταρκτική αξιολόγηση 
των κινδύνων πλημμύρας και η επισήμανση των περιοχών δυνητικού σοβαρού κινδύνου 
πλημμύρας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τα τέλη του 2011, η κατάστρωση χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας έως το τέλος του 2013, και η 
κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα οποία πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι τα τέλη του 2015. Η οδηγία δεν περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή 
νέων υποδομών. Ωστόσο, όταν μια νέα τροποποίηση σε υδατικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει 
σε επιδείνωση της κατάστασης του εν λόγω συστήματος, εφαρμόζεται το άρθρο 4.7 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ2. Εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να εφαρμόσουν απαλλαγή σύμφωνα με 
το άρθρο αυτό, τα στοιχεία που απαιτούνται στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Η Επιτροπή ελέγχει επί 
του παρόντος τη συμμόρφωση των εν λόγω σχεδίων με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Στο 
στάδιο αυτό, ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει κανένα λόγο να προβλέπει παραβίαση 
οποιασδήποτε από τις δύο αυτές οδηγίες.

Όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιφέρεια Veneto στην Ιταλία, 
σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που 
υπέβαλε η Ιταλία για το έτος 2008, οι έξι από τις επτά ζώνες ή/και οικισμοί της περιφέρειας 
υπερέβαιναν είτε τη μία είτε και τις δύο οριακές τιμές ΑΣ10 και οι αρμόδιες αρχές 
υποχρεούνται, ως εκ τούτου, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια για την ποιότητα του 
αέρα με σκοπό τη μείωση των επιπέδων συγκέντρωσης ρύπων. Οι εν λόγω ζώνες ή/και 
οικισμοί αποτελούν μέρος των ζωνών και των οικισμών κατά των οποίων στρέφεται η 
διαδικασία επί παραβάσει που έχει κινηθεί εις βάρος της Ιταλίας για μη εκπλήρωση των 
οριακών τιμών ΑΣ10 όπως καθορίζονται στην οδηγία 1999/30/ΕΚ.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να τονιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του 
αέρα στην ατμόσφαιρα καθορίζει μεν οριακές τιμές για ορισμένους ρύπους, εναπόκειται 
όμως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίσουν ποια μέτρα θα εγκρίνουν και θα 
εφαρμόσουν προκειμένου να μην υπερβαίνουν τις εν λόγω οριακές τιμές. 

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε3, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (η οποία 
είναι γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ), 
ισχύει για τα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα σχέδια 
που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της 
φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών 
τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας κατασκευής. Η διαβούλευση με το κοινό 
αποτελεί βασικό στοιχείο των διαδικασιών ΕΠΕ.
                                               
1 ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27-34.
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41-60.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5· ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
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Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, νέων οδικών αξόνων με 
τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας για περισσότερα από 10 χιλιόμετρα συνεχούς 
μήκους, ή η ευθυγράμμιση ή/και διαπλάτυνση σε τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας για 
περισσότερα από 10 χιλιόμετρα συνεχούς μήκους, απαιτούν υποχρεωτικά την εκπόνηση 
ΕΠΕ. Όλα τα άλλα είδη οδικών αξόνων εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να καθορίζουν, στο πλαίσιο 
διαδικασίας που ονομάζεται «διεξοδική διερεύνηση», αν τα σχέδια μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος III της οδηγίας. 
Εάν η απάντηση είναι θετική, απαιτείται η διενέργεια ΕΠΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η διεξοδική διερεύνηση που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές διατίθεται 
στο ευρύ κοινό.

Δεν παρέχονται στοιχεία από τον αναφέροντα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ 
στην περίπτωση του αυτοκινητοδρόμου από τη Βενετία στην Πάδοβα, οι εργασίες του οποίου 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει λάβει πληροφορίες που να 
υποδεικνύουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ δεν έχουν τηρηθεί ορθά. 

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να διαπιστώσει τυχόν παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε αυτήν την 
περίπτωση.


