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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1129/2008, της Veronica Dini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
L'Altrainformazione, Comitato «No al Civis Mazzini – Savena» και Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, σχετικά με ένα έργο 
δημοσίων μεταφορών στην Μπολόνια και το San Lazzaro di Savena (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Εξ ονόματος αυτών των τριών τοπικών επιτροπών, η αναφέρουσα διαμαρτύρεται σχετικά με 
ένα έργο δημοσίων μεταφορών στην Μπολόνια και το San Lazzaro di Savena. Ισχυρίζεται ότι, 
στον σχεδιασμό του έργου, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη –ή έστω ελήφθη ελάχιστα υπόψη– η 
νομοθεσία για τέτοιου είδους έργα. Λέει επίσης ότι το έργο αντιβαίνει συγκεκριμένα στους 
κανόνες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η αναφορά

Εξ ονόματος τριών τοπικών επιτροπών, η αναφέρουσα διαμαρτύρεται σχετικά με ένα έργο 
δημοσίων μεταφορών στην Bologna και το San Lazzaro di Savena, το οποίο είναι γνωστό ως 
δίκτυο CIVIS. Υποστηρίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό του έργου, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη –
ή έστω ελήφθη ελάχιστα υπόψη– η νομοθεσία για τέτοιου είδους έργα. Διατείνεται ακόμη ότι 
το έργο αντιβαίνει συγκεκριμένα στους κανόνες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, 
καθώς και για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα με την οδηγία
2003/35/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η αναφέρουσα πιστεύει, συγκεκριμένα, ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) 
που διεξήχθη το 2002 θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί· υποστηρίζει ότι, καθώς η έκθεση 
διαλογής ΕΠΕ του Ιουλίου του 2006 κατέδειξε σημαντικές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, η 
απόφαση, την 1η Αυγούστου 2006, των αρχών της επαρχίας της Μπολόνια να αποκλείσουν 
τη διενέργεια περαιτέρω ΕΠΕ ήταν εσφαλμένη.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Δυνάμει της οδηγίας ΕΠΕ, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν χορηγηθεί η άδεια. Η οδηγία 
ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των έργων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί 
υποχρεωτική ΕΠΕ (τα έργα του Παραρτήματος Ι, όπως αποκαλούνται) και των έργων για τα 
οποία οι αρχές του κράτους μέλους πρέπει να αποφασίσουν, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
που ονομάζεται «διαλογή» (screening), εάν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας («έργα του 
Παραρτήματος ΙΙ», όπως αποκαλούνται). Εάν ενδέχεται κάτι τέτοιο, η διενέργεια ΕΠΕ είναι 
απαραίτητη. Η διαβούλευση με το κοινό αποτελεί βασικό στοιχείο των διαδικασιών ΕΠΕ.

Η οδηγία 85/337 παρέχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη σχετικά με τον 
προσδιορισμό των έργων του Παραρτήματος ΙΙ τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
ΕΠΕ και σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων ή των κατώτερων ορίων που είναι 
αναγκαία για να ληφθεί η εν λόγω απόφαση. Τα όρια αυτής της διακριτικής ευχέρειας 
καθορίζονται από την υποχρέωση του άρθρου 2, παράγραφος 1, της οδηγίας, σύμφωνα με την 
οποία τα σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι υποχρεωτικό να λαμβάνουν άδεια και να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους.

Προκειμένου να εντοπιστεί παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ, αναφορικά με τα έργα του 
Παραρτήματος ΙΙ, είναι απαραίτητο να καταδειχθεί ότι τα κράτη μέλη υπερέβησαν τα όρια 
της διακριτικής τους ευχέρειας καθώς δεν απαίτησαν τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων ή 
ότι τα κράτη μέλη υπέπεσαν σε πρόδηλη πλάνη εκτίμησης παρέχοντας άδεια σε ένα έργο3.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η οδηγία ΕΠΕ ορίζει ουσιαστικά διαδικαστικές 
απαιτήσεις· οι αποφάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα ενός έργου ή την τοποθεσία του και 
τον έλεγχο του ουσιαστικού περιεχομένου (π.χ. αλλαγή μιας διαδρομής μεταφορών) της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή μιας διαλογής ΕΠΕ και του ορθού χαρακτήρα τυχόν 

                                               
1 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.
2 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
3 Για παράδειγμα, βλ. την υπόθεση C-117/02, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, ΕΕ C 11830.04.04, 
σ. 20 και την υπόθεση C-508/03, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, ΕΕ C 165 της 
15.7.2006, σ. 3. Υπενθυμίζεται ότι, εν προκειμένω, σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Επιτροπή φέρει το βάρος της απόδειξης.
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περιβαλλοντικών όρων που θα επιβληθούν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών 
αρμοδίων αρχών. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και της επάρκειας των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται στη 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή τη διαλογή ΕΠΕ.

Στην περίπτωση του δικτύου CIVIS, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει κανένα στοιχείο 
πρόδηλου σφάλματος στην έκθεση διαλογής ΕΠΕ του Ιουλίου 2006 και την ακόλουθη 
απόφαση των αρχών της επαρχίας της Μπολόνια της 1ης Αυγούστου 2006 να αποκλείσουν 
τη διενέργεια περαιτέρω ΕΠΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι έχει εξετάσει και άλλη μία αναφορά σχετικά με το 
δίκτυο CIVIS (0268/2008), στην οποία τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ΕΠΕ.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


