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Επιτροπή Αναφορών

30.5.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1107/2011, της Daniela Spera, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Associazione Legami Ionici», σχετικά με έργο που αφορά 
διυλιστήριο της εταιρείας ENI στον Τάραντα (Taranto)

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση του σχεδίου προσαρμογής των δομών του 
διυλιστηρίου της ENI στο Taranto με σκοπό την αποθήκευση και απομάκρυνση του αργού 
πετρελαίου, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν διενεργήθηκε με ορθό τρόπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Οδηγία 2011/92/ΕΕ1 (οδηγία ΕΠΕ)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση διενεργήθηκε διαδικασία ΕΠΕ με 
την έκδοση κοινού διατάγματος από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στις 
27.10.2011. Το εν λόγω διάταγμα περιγράφει τις ρυθμίσεις που αφορούν τη δημόσια 
διαβούλευση τον Απρίλιο 2010 και τον Ιανουάριο 2011. Επιπλέον, η αναφέρουσα ισχυρίζεται 
ότι η μη τεχνική περίληψη της ΕΠΕ ήταν διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις 
                                               
1 ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.
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σχετικά με την ενημέρωση του κοινού και τη συμμετοχή του (διαβούλευση) ορίζονται από τα 
κράτη μέλη (άρθρο 6 παράγραφος 6). Επιπλέον, η οδηγία ΕΠΕ ορίζει στο άρθρο 8 ότι τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη» στο πλαίσιο της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας· στην παρούσα περίπτωση, το διάταγμα αναφέρει ότι δεν 
υπήρξαν παρατηρήσεις και γνωμοδοτήσεις ως αποτέλεσμα των δύο διαβουλεύσεων με το 
κοινό.

Δεδομένου ότι η οδηγία προβλέπει κατ’ ουσία διαδικαστικές απαιτήσεις, εναπόκεινται στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές οι αποφάσεις ως προς την αναγκαιότητα ενός προγράμματος ή τη 
χωροθέτησή του, καθώς και η επαλήθευση των ουσιωδών διατυπώσεων της περιβαλλοντικής 
έκθεσης και της καταλληλότητας των περιβαλλοντικών συνθηκών ή των επιβαλλόμενων 
μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
διασφαλίζουν την ποιότητα και την επάρκεια των δεδομένων, των πληροφοριών και των 
εναλλακτικών επιλογών που μελετώνται. Στο Παράρτημα IV της οδηγίας ΕΠΕ παρατίθεται 
το περιεχόμενο που πρέπει να καλύπτεται από τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, στο οποίο 
δεν περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις (επιδημιολογικές μελέτες) και οι κίνδυνοι για την 
ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, η Ιταλία έχει θεσπίσει Τεχνική Επιτροπή ΕΠΕ προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η αξιολόγηση διενεργείται με κατάλληλο τρόπο1. 

Εν κατακλείδι, οποιαδήποτε νομική αμφισβήτηση των παραπάνω ζητημάτων πρέπει να 
υποβάλλεται στις εθνικές δικαστικές αρχές.

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία για τους οικοτόπους)

Όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για τους τόπους του δικτύου Natura 2000, το άρθρο 6, 
παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται εκ μέρους των εθνικών αρχών προτού εγκρίνουν σχέδια που ενδέχεται να 
επηρεάζουν σημαντικά έναν τόπο του δικτύου Natura 2000 (τόπος κοινοτικής σημασίας ή 
ζώνη ειδικής προστασίας). Οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να εκτιμούν αν ένα σχέδιο 
ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τα είδη και τους οικοτόπους που περιλαμβάνονται στον εν 
λόγω τόπο και, εάν ναι, να ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία πριν 
εγκρίνουν το σχέδιο.

Στην Ιταλία, η σχετική εκτίμηση που προβλέπεται στην οδηγία για τους οικοτόπους, 
ενσωματώνεται στη διαδικασία ΕΠΕ.

Οδηγία 96/82/ΕΚ3 (οδηγία Seveso)

Το άρθρο 9 της οδηγίας Seveso ζητεί από τον ασκούντα την εκμετάλλευση να υποβάλει 
έκθεση ασφαλείας και ορίζει τα σχετικά στοιχεία και προθεσμίες. Σε περίπτωση νέων 
μονάδων, η προθεσμία υποβολής της έκθεσης ασφαλείας στην αρμόδια αρχή είναι «εντός 
εύλογης προθεσμίας πριν από την έναρξη της κατασκευής ή της λειτουργίας». Σε περίπτωση 
ενημέρωσης της έκθεσης ασφαλείας (η οποία δικαιολογείται π.χ. από την επέκταση μιας 
υπάρχουσας μονάδας), υποβάλλεται «αμελλητί». Σύμφωνα με την αναφορά, δεν έχει 
                                               
1 Βλ. απόφαση ΔΕΚ στην υπόθεση C-50/09, της 3.3.2011, μεταξύ άλλων για το άρθρο 3 της οδηγίας ΕΠΕ.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
3 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
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υποβληθεί τέτοια έκθεση στην αρμόδια αρχή.

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας Seveso θέτει την προϋπόθεση να ζητείται η γνώμη 
του κοινού για τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης όταν αυτά εκπονούνται ή 
επικαιροποιούνται. Επιπλέον, το σημείο 10 του Παραρτήματος V παραθέτει την «αναφορά 
στο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης» ως πληροφορία που πρέπει να κοινοποιείται στο 
κοινό σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι εν λόγω 
προϋποθέσεις δεν ικανοποιήθηκαν.

Ο αναφέρων παραπέμπει επίσης στην έλλειψη μελέτης σχετικά με τα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (λόγω της εγγύτητας των δεξαμενών). Ωστόσο, το άρθρο 8 της οδηγίας Seveso 
δεν απαιτεί ρητά μελέτη. Ζητεί τον καθορισμό των εν λόγω μονάδων, έναν κατάλογο των 
ειδών και των ποσοτήτων των επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν, ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των μονάδων και ενημέρωση του κοινού. Από την αναφορά δεν καθίσταται σαφές αν 
υπήρξε συμμόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις. 

Οδηγία 93/43/ΕΚ

Η εν λόγω οδηγία έχει καταργηθεί από τον Ιανουάριο του 2006 και έχει αντικατασταθεί από 
την επονομαζόμενη «δέσμη υγιεινής»1. Το κεφάλαιο II του Τμήματος VII του Παραρτήματος 
III στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ορίζει τις υγειονομικές απαιτήσεις για την παραγωγή 
και συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υγιεινής για 
τις περιοχές παραγωγής. Επιπλέον, το κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 ορίζει τους επίσημους ελέγχους ζώντων δίθυρων μαλακίων από 
κατηγοριοποιημένες ζώνες  παραγωγής. Το εν λόγω κεφάλαιο περιλαμβάνει την 
κατηγοριοποίηση και την παρακολούθηση που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές στις εν λόγω 
ζώνες, συμπεριλαμβανομένου του υγειονομικού ελέγχου που πρέπει να διενεργούν οι 
αρμόδιες αρχές προτού κατηγοριοποιήσουν μια περιοχή ως εγκεκριμένη ζώνη παραγωγής.

Απόφαση ΔΕΚ στην υπόθεση C-135/05 – ο τόπος στον οποίο παραπέμπει η αναφέρουσα δεν 
καλύπτεται από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-135/05. 

Συμπέρασμα

Εφόσον διαπιστώνεται δυνητική παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ (οδηγία Seveso) με βάση 
τις παρεχόμενες πληροφορίες, η Επιτροπή θα διεξαγάγει έρευνες με αποδέκτη τις εθνικές 
αρχές. Όσον αφορά την πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ταξινόμηση των 
ζωνών παραγωγής για τα δίθυρα μαλάκια στο συγκεκριμένο τμήμα της Ιταλίας, δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι ιταλικές αρχές δεν τήρησαν τους ισχύοντες 
κανόνες της ΕΕ. Είναι απαραίτητα περισσότερα δεδομένα προκειμένου να εξακριβωθεί αν 
κάποιες από τις ζώνες παραγωγής ταξινομήθηκαν αντιβαίνοντας στη νομοθεσία της ΕΕ.

                                               
1 Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σελ. 1 και εξής.


