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Θέμα: Αναφορά 1121/2008, του Manuel Fernandez Santamaria, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προγραμματισμένη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικρίνει τα σχέδια της «Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.» («CLH») 
για την κατασκευή μιας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στο Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real). Ισχυρίζεται ότι ο ντόπιος πληθυσμός έχει διαμαρτυρηθεί έντονα κατά του 
σχεδίου αυτού και υποστηρίζει ότι σημειώνεται παραβίαση αρκετών κοινοτικών οδηγιών 
(κοινοτικές οδηγίες 97/11/ΕΚ, 2003/105/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2003/4/ΕΚ, 2002/3/ΕΚ 
και 2000/60/ΕΚ). Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να αναγκάσει τις 
ισπανικές αρχές και την «CLH» να εγκαταλείψουν το σχέδιο αυτό. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Οι αναφέροντες διαφωνούν με το σχέδιο επέκτασης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
καυσίμων πετρελαίου, το οποίο προωθεί η επιχείρηση «CLH» στον δήμο Almodóvar del 
Campo της επαρχίας Ciudad Real, στην αυτόνομη κοινότητα της Castilla-La Mancha, στην 
Ισπανία.

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, το εν λόγω σχέδιο έχει προκαλέσει πολλές κοινωνικές 
αντιδράσεις στην περιοχή. Καταγγέλλουν τις αρνητικές επιπτώσεις του εν λόγω σχεδίου στο 
περιβάλλον και την ενδεχόμενη πλημμελή εφαρμογή διαφόρων κοινοτικών οδηγιών εκ 
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μέρους των ισπανικών αρχών.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που διαβίβασαν 
οι αναφέροντες σε σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί εν προκειμένω.

Καταρχάς, είναι σκόπιμο να αναφερθεί η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Το άρθρο 2 
της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι τα σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της 
θέσης τους, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια.

Οι διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ εφαρμόζονται στα σχέδια που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας. Κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, τα σχέδια 
του παραρτήματος Ι πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, για τα σχέδια που υπάγονται στο 
παράρτημα ΙΙ, το εμπλεκόμενο κράτος μέλος προσδιορίζει: α) βάσει κατά περίπτωση 
εξέτασης ή β) βάσει των κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος 
(στάδιο ελέγχου), κατά πόσον το έργο πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν εάν θα εφαρμόσουν τις δύο αυτές 
διαδικασίες.

Από την εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών στον φάκελο, προκύπτει ότι πρόκειται για 
ένα σχέδιο που θα μπορούσε να υπάγεται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 6, στοιχείο γ), της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν οι «εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων». Κατά συνέπεια, οι 
αρμόδιες ισπανικές αρχές οφείλουν να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά της προκειμένης 
υπόθεσης και να προσδιορίσουν εάν το εν λόγω σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν χορηγηθεί η σχετική άδεια. Κατά τον 
προσδιορισμό αυτόν, οφείλουν να λάβουν υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας.

Επιπροσθέτως, εάν το εν λόγω σχέδιο ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ζώνη ειδικής 
προστασίας των πτηνών (ΖΕΠΠ) ή σε τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) που ανήκει στο 
δίκτυο Natura 2000, οι ισπανικές αρχές οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 6 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Από την άλλη πλευρά, οι διατάξεις της οδηγίας 96/82/ΕΚ3 για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso ΙΙ) θα 
μπορούσαν, πράγματι, να είναι εφαρμοστέες για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές 
προκειμένου να τους ζητήσει να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα περιστατικά 
που επικαλούνται οι αναφέροντες, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή, εν προκειμένω, των 

                                               
1  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1985. ΕΕ L 175 της 5.7.1985.
2  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992. ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
3  Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996. ΕΕ L 10 της 14.1.1997.
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συναφών οδηγιών για το περιβάλλον.

Προς διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για το 
περιβάλλον στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ισπανικές αρχές 
προκειμένου να τους ζητήσει ακριβέστερες συμπληρωματικές πληροφορίες για την παρούσα 
υπόθεση, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου πριν από την ενδεχόμενη αδειοδότησή του.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τυχόν 
εξελίξεις κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στην παρούσα υπόθεση.

Δίδοντας συνέχεια στην αναφορά 1121/2008 και στην κοινοβουλευτική ερώτηση E-4333/08, 
η Επιτροπή απευθύνθηκε στις ισπανικές αρχές, προκειμένου να ζητήσει τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με τα γεγονότα που καταγγέλλονται και την εκτέλεση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση.

Ανταποκρινόμενες στο αίτημα της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν δύο εκθέσεις 
που εκπονήθηκαν από τις δημόσιες διοικητικές αρχές, και, συγκεκριμένα, την έκθεση της 
γενικής διεύθυνσης ενεργειακής πολιτικής και ορυχείων του Υπουργείου Βιομηχανίας, 
Τουρισμού και Εμπορίου και την έκθεση της γενικής διεύθυνσης περιβαλλοντικής ποιότητας 
και εκτιμήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Αγροτικών και Θαλάσσιων Περιοχών, οι 
οποίες συνοδεύονταν από διάφορα παραρτήματα.

Συνοπτικά, οι ισπανικές αρχές αναλύουν τα επιμέρους διοικητικά διαβήματα που 
πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το εν λόγω σχέδιο. Οι ισπανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι 
το σχέδιο αυτό πληροί όλους τους όρους που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία για 
τη μεταφορά των κοινοτικών περιβαλλοντικών οδηγιών, τις οποίες επικαλείται η Επιτροπή.

Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι, κατόπιν της αντίδρασης των κατοίκων της περιοχής, το 
αρχικό σχέδιο τροποποιήθηκε, με κατάλληλη προσαρμογή και της διενεργηθείσας εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτως ώστε να επιλεγεί, μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών 
δυνατοτήτων που εξετάστηκαν, μία τοποθεσία που θα βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση 
από τον δήμο Almodóvar del Campo. Πράγματι, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Υπουργείο 
Περιβάλλοντος) ζήτησε από τον ανάδοχο του έργου να επιλέξει διαφορετική εναλλακτική 
λύση. Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του ανάδοχου του έργου και των τοπικών 
αρχών, επετεύχθη συμβιβαστική λύση, η οποία έλαβε επίσης την έγκριση των αρμόδιων 
περιβαλλοντικών αρχών και δεν επηρέαζε καμία προστατευόμενη φυσική τοποθεσία.

Δέον είναι να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο, ανάδοχος του οποίου είναι η επιχείρηση 
«Compañía Logística de Hidrocarburos» («CLH»), υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν λάβει σχετική άδεια. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε 
με τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
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Περιβάλλοντος με απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2010, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη 
εφημερίδα της ισπανικής κυβέρνησης (BOE), αριθ. 52 της 1ης Μαρτίου 2010 (σελίδες 20062 
έως 20079).

Η εν λόγω δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνοψίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων 
που διενεργήθηκαν με τις ενεχόμενες αρχές και το κοινό, των διαφόρων εναλλακτικών 
λύσεων που μελετήθηκαν, της τροποποίησης που επήλθε στο σχέδιο, των περιβαλλοντικών 
όρων που καθορίστηκαν, της περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά την εκτέλεση του 
έργου κ.ο.κ. Η ανωτέρω διαδικασία περιβαλλοντικών επιπτώσεων φαίνεται αποδεκτή και 
επαρκής όσον αφορά τον ακριβή προσδιορισμό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
συγκεκριμένου σχεδίου στο περιβάλλον, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για 
την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των εν λόγω επιπτώσεων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, με απόφαση της 5ης Μαρτίου 2010, η γενική διεύθυνση 
ενεργειακής πολιτικής και ορυχείων χορήγησε εντέλει την άδεια για την εκτέλεση του 
σχεδίου κατασκευής εγκατάστασης αποθήκευσης υδρογονανθράκων στον δήμο Almodóvar 
del Campo της επαρχίας Ciudad Real. Η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύθηκε στην επίσημη 
εφημερίδα του ισπανικού κράτους (BOE) αριθ. 77 της 30ής Μαρτίου 2010 (σελίδες 34925 
έως 34928). Η απόφαση αυτή παραπέμπει στην προαναφερθείσα δήλωση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αλλά επιβάλλει στον ανάδοχο του έργου πρόσθετους όρους, οι οποίοι αφορούν 
άλλες τεχνικές πτυχές.

Επιπλέον, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει διοικητική προσφυγή στα 
ισπανικά δικαστήρια κατά του εν λόγω σχεδίου.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα και τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αναφέροντες σε 
σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου κοινοτικού 
περιβαλλοντικού δικαίου, λαμβάνοντας εξίσου υπόψη την απάντηση των ισπανικών αρχών 
και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα.

Εν κατακλείδι, η ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν επέτρεψε να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση της ισχύουσας κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην παρούσα υπόθεση.


