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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1381/2010, του Günter Ehmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αδυναμία των αρχών να διενεργήσουν ΕΠΕ κατά την παραχώρηση 
επέκτασης δικαιώματος παροχής μεταλλευτικών υπηρεσιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η περιοχή των επίμαχων συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος παροχής μεταλλευτικών 
υπηρεσιών τελεί υπό εκμετάλλευση για αποθέματα λάβας και βασάλτη πριν από τη θέση σε 
ισχύ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (ΕΠΕ). Από το 1997 έχουν εκδοθεί νέες συμβάσεις 
παραχώρησης χωρίς να διεξαχθούν εκτιμήσεις των επιπτώσεων για περιοχή που υπερβαίνει 
σε έκταση την αρχική περιοχή κατά 100% περίπου. Η γερμανική περιφερειακή αρχή 
γεωλογίας και εξορύξεων διατείνεται ότι εκτιμήσεις των επιπτώσεων απαιτούνται μόνο για 
την αρχική σύμβαση παραχώρησης και όχι για τις μετέπειτα ανακατανομές. Ο αναφέρων 
πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί το πνεύμα της νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία ΕΠΕ) 
προβλέπει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Τα λατομεία και τα ορυχεία επιφάνειας όπου η έκταση της θέσης υπερβαίνει τα 25 εκτάρια 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας. Τα σχέδια αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
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εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1. Τα 
υπόλοιπα λατομεία εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. Σε σχέση με τα σχέδια που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποφαίνονται βάσει κατά 
περίπτωση εξέτασης ή ορίων ή κριτηρίων που θέτουν τα ίδια τα κράτη μέλη, εάν πρέπει το 
σχέδιο να υποβληθεί σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τυχόν μεταβολή ή επέκταση σχεδίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι πρέπει να 
υποβάλλεται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν η εν λόγω μεταβολή ή 
επέκταση αυτή καθαυτή εμπίπτει στα όρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τυχόν μεταβολή ή επέκταση σχεδίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο 
παράρτημα ΙΙ και που έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεσθεί ή εκτελούνται, η οποία μπορεί να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (μεταβολή ή επέκταση που δεν 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι), πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα δεν επιτρέπουν τον σαφή 
χαρακτηρισμό των μισθωμένων περιοχών, υπό λειτουργία ή υπό παροπλισμό/αποκατάσταση. 
Δεν διαφαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία για ποιες επιφάνειες του λατομείου εγκρίθηκαν 
επεκτάσεις και, ως εκ τούτου, η έκταση και ο αντίκτυπος των εν λόγω επεκτάσεων δεν μπορεί 
να εκτιμηθεί. Η σύναψη συμφωνίας μίσθωσης δεν ισοδυναμεί με έγκριση εκ μέρους της 
αρχής εξορύξεων της επέκτασης του προγράμματος-πλαισίου για τις δραστηριότητες του 
λατομείου. Δεν έχουν παρασχεθεί οι επιστολές των αρμόδιων αρχών εξόρυξης (π.χ. οι 
επιστολές με ημερομηνία 20.10.2008, 19.05.2009 και 26.02.2010) προς τον αναφέροντα με 
τις οποίες επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν ζητήθηκε εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση αδειών για επεκτάσεις, παρά μόνο 
αλληλογραφία η οποία αναφέρεται σε αυτές, καθώς και σε προφορικές εξηγήσεις.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η 
οδηγία 85/337/ΕΟΚ εφαρμόστηκε σωστά στην προκειμένη περίπτωση. Η Επιτροπή δεν 
μπορεί, ως εκ τούτου, να δώσει συνέχεια στην καταγγελία. Σε περίπτωση που ο αναφέρων 
υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τις ημερομηνίες, τις επιφάνειες 
των λατομείων και τις πιθανές επιπτώσεις των επεκτάσεων των εγκεκριμένων σχεδίων 
λειτουργίας λατομείου, καθώς και για τους λόγους που παρασχέθηκαν από τις αρχές για την 
απόφασή τους όσον αφορά την αναγκαιότητα διεξαγωγής εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η Επιτροπή ενδέχεται να είναι σε θέση να αξιολογήσει περαιτέρω την υπόθεση.


