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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.8.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 0024/2012, της Daniele Spera και του Roberto Giurastante, 
ιταλικής ιθαγένειας, για λογαριασμό της Comitato Legamjonici και της 
οργάνωσης Associazione Greenaction Transnational, σχετικά με την 
κατασκευή ενός αγωγού αερίου στην περιοχή της Απουλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Την 1η Μαρτίου 2010, ο δήμος του Taranto εξουσιοδότησε την κατασκευή ενός αγωγού 
μεθανίου 4.870 χιλιομέτρων στο πλαίσιο της κατασκευής εγκαταστάσεων 
υδρογονοπυρόλυσης.-{}-

Το έργο επρόκειτο να υλοποιηθεί τμηματικά με σκοπό την τεχνητή μείωση της συνολικής 
επίδρασης στο περιβάλλον, οπότε διαγράφηκαν ολόκληρα μέρη από τις υποχρεώσεις της 
ΕΠΕ.

Για τους αναφέροντες αυτά τα έργα έρχονται σε αντίθεση με τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 
96/82/ΕΚ, 2001/42/ΕΚ ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις οδηγίες 75/442/ΕΟΚ, 
91/156/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ και 99/31/ΕΚ όσον αφορά την περιβαλλοντική συμβατότητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Οδηγία 2011/92/ΕΕ1 (οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή οδηγία ΕΠΕ)

                                               
1 ΕΕ L 26, 28.1.2012, σ. 1.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχον οι αναφέροντες, οι αρχές της επαρχίας Taranto 
προέβησαν στην έκδοση δύο ξεχωριστών διαταγμάτων (Determinazione del Dirigente) στις 
24.02.2009 και 25.02.2009 αντίστοιχα με σκοπό οι αγωγοί αερίου μήκους 0,58 και 4.870 
χιλιομέτρων να μην υποβληθούν σε ΕΠΕ.    

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος διεξήγαγε χωριστές διαδικασίες 
ΕΠΕ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων υδρογονοπυρόλυσης και θερμοηλεκτρικού σταθμού 
στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις διύλισης με την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων στις 
19.11.2007 και 26.04.2010 αντίστοιχα.  Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος διεξήγαγε 
διαδικασία ΕΠΕ για έργο με σκοπό την προστασία και την αποκατάσταση της περιοχής που 
παλαιότερα ονομαζόταν Yard Belleli ως τοποθεσίας εθνικού ενδιαφέροντος (Sito di Interesse 
Nazionale), με αποτέλεσμα την έκδοση ειδικού διατάγματος στις 30.05.2011 ώστε το έργο να 
μην υποβληθεί σε ΕΠΕ.  Οι αγωγοί αερίου συνδέουν τις εγκαταστάσεις υδρογονοπυρόλυσης 
και τον θερμοηλεκτρικό σταθμό και διέρχονται από την τοποθεσία εθνικού ενδιαφέροντος. 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω τις εικαζόμενες παραβιάσεις σε συνεργασία με τις 
ιταλικές αρχές.

Οδηγία 2001/42/ΕΕ1 (οδηγία για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 
οδηγία ΣΕΠΕ)

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η κατασκευή των αγωγών αερίου συνεπάγεται αυτομάτως 
αλλαγές στο τοπικό ρυθμιστικό σχέδιο (Piano Regolatore Comunale) της περιοχής Taranto 
και ότι τα εν λόγω σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία ΣΕΠΕ. 

Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της Ιταλίας να αποφασίσουν το αν και πότε θα 
ενημερώσουν τα ρυθμιστικά σχέδια και, συνεπώς, θα εφαρμόσουν διαδικασίες ΣΕΠΕ. 
Επομένως, για οποιαδήποτε νομική αμφισβήτηση, αρμόδιες είναι οι εθνικές δικαστικές αρχές.

Οδηγία 96/82/ΕΚ )2 (οδηγία Seveso)

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών δεν 
καλύπτεται από την οδηγία 96/82/ΕΚ (οδηγία Seveso II) για την αντιμετώπιση κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες3.

Ωστόσο, οι αναφέροντες κάνουν λόγο για παραβιάσεις της οδηγίας Seveso σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις διύλισης Eni R&M, όπου βρίσκονται και οι μονάδες για τις οποίες 
κατασκευάζονται οι αγωγοί (οι οποίοι τις συνδέουν με το δίκτυο αερίου). 

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την απουσία εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση του 
άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο γ) της οδηγίας 96/82/ΕΚ σύμφωνα με το οποίο οι αρχές 
που ορίζει το κράτος μέλος για τον συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να καταρτίζουν εξωτερικό 
                                               
1 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.
2 ΕΕ L 10, 14.1.1997, σ. 13.
3 ΕΕ L 10 της 14.01.97, σ. 13.
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σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στον εκτός της μονάδας 
χώρο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Θα πρέπει να διεξάγεται δημόσια διαβούλευση 
όσον αφορά τη δημιουργία των εγκαταστάσεων και το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα για το περιεχόμενό των εν λόγω σχεδίων. Η διάταξη εφαρμόζεται 
μόνο στην περίπτωση των λεγόμενων μονάδων «ανώτερης κατηγορίας», δηλαδή στις 
μονάδες όπου η ποσότητα των υπαρχουσών επικίνδυνων ουσιών υπερβαίνει ένα 
συγκεκριμένο υψηλότερο όριο. Για κάθε ουσία/κατηγορία ουσίας που καλύπτεται, η οδηγία 
προβλέπει δύο όρια, ένα χαμηλότερο, πέραν του οποίου εφαρμόζονται οι γενικές απαιτήσεις 
της οδηγίας, και ένα υψηλότερο, πέραν του οποίου εφαρμόζονται ορισμένες πρόσθετες 
απαιτήσεις: οι μονάδες στις οποίες η ποσότητα των υπαρχουσών ουσιών υπερβαίνει το εν 
λόγω υψηλότερο όριο αποκαλούνται μονάδες «ανώτερης κατηγορίας». 

Επιπλέον, οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 13, 
παράγραφος 1, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά με 
τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος να 
παρέχονται αυτεπαγγέλτως, τακτικά και στην καταλληλότερη μορφή σε όλα τα άτομα και τις 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το κοινό (όπως σχολεία και νοσοκομεία), οι οποίες 
κινδυνεύουν από μεγάλο ατύχημα σε μονάδα που αναφέρεται στο άρθρο 9 (μονάδες 
«ανώτερης κατηγορίας»). Στο πλαίσιο των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να γίνεται 
παραπομπή στο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος, οι αναφέροντες κάνουν λόγο για παραβίαση του άρθρου 8, παράγραφοι 1 και 2, καθώς 
η αρμόδια αρχή δεν διαπίστωσε το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων όσον 
αφορά τις εγκαταστάσεις διύλισης Eni R&M και τις δύο άλλες μονάδες στην επαρχία 
Taranto, στις οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν αντίστοιχα επικίνδυνα περιστατικά. Ως 
αποτέλεσμα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα είχαν ενημερωθεί αναλόγως. 

Η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω τις εικαζόμενες παραβιάσεις σε συνεργασία με τις 
ιταλικές αρχές. 

Οδηγίες 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ και 1999/31/ΕΟΚ

Οι τρεις οδηγίες για τις οποίες κάνουν λόγο οι αναφέροντες (75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ, 
91/689/ΕΟΚ) έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 
(2008/98/ΕΚ1).

Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ) διασαφηνίζεται ότι «μη μολυσμένη γη και άλλα 
φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, 
εφόσον είναι βέβαιο ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στη φυσική του 
κατάσταση, στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή», εξαιρούνται από το πεδίο της 
παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, αν μολυνθεί ή δεν χρησιμοποιηθεί στον ίδιο χώρο στη 
φυσική της κατάσταση η γη που έχει εκσκαφθεί, πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο περί αποβλήτων καθώς και στις διατάξεις της σχετικά με τις 
απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις άδειες κ.λπ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού, εν προκειμένω δεν τίθεται 
                                               
1 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.
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ζήτημα παραβίασης της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα.

Αν η γη που εκσκαφθεί υπόκειται σε υγειονομική ταφή, ο χώρος υγειονομικής ταφής στον 
οποίο θα καταλήξει πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία περί 
υγειονομικής ταφής (1999/31/ΕΚ1). Ωστόσο, στο παρόν στάδιο, δεν μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής. Πέραν τούτου, το άρθρο 14 
της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής στο οποίο παραπέμπουν οι αναφέροντες αφορά την 
προσαρμογή των υπαρχόντων χώρων υγειονομικής ταφής και, συνεπώς, δεν σχετίζεται με την 
παρούσα υπόθεση.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει έρευνες σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να κρίνει 
αν τίθεται ζήτημα παραβίασης των οδηγιών ΕΠΕ και Seveso.

                                               
1 ΕΕ L 182, 16.07.99, σ. 1.


