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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1136/2007, του Heinz-Peter Schepputat, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία της κοιλάδας του Ρήνου από την κατασκευή 
αγωγού μονοξειδίου του άνθρακα από την εταιρεία «Bayer Material Science»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την έναρξη εργασιών κατασκευής ενός αγωγού μονοξειδίου 
του άνθρακα, ο οποίος θα διασχίζει την κοιλάδα του Ρήνου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει 
ληφθεί καθόλου υπόψη το περιβάλλον και η ασφάλεια των ντόπιων κατοίκων και 
επισημαίνοντας ότι ο αγωγός μήκους 65 χλμ θα διέρχεται μέσα από πάρκα και δασικές και 
γεωργικές εκτάσεις και θα βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Φαίνεται ότι το έργο 
εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας το 2004 λόγω του πλήθους 
των θέσεων απασχόλησης που υποσχέθηκε η εταιρεία. Ο αναφέρων καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε ενέργειες, προκειμένου να τερματίσει τις εργασίες και να διερευνήσει κατά πόσον 
το εν λόγω έργο συνιστά απειλή για τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα.

2. Παραδεκτόν

Κρίθηκε παραδεκτή την 25η Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
σύμφωνα με τον Κανόνα 192 (4).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 26η Σεπτεμβρίου 2008.

Η παρούσα αναφορά σχετίζεται με την κατασκευή ενός αγωγού μονοξειδίου του άνθρακα 
μήκους 68 χιλιομέτρων, ο οποίος θα διασχίζει την κοιλάδα του Ρήνου.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν χωρίς κανένα σεβασμό στο 
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περιβάλλον και στην ασφάλεια των ντόπιων κατοίκων, επισημαίνοντας ότι ο αγωγός θα 
διέρχεται μέσα από χώρους αναψυχής, δασικές και γεωργικές εκτάσεις και θα βρίσκεται 
κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το έργο εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας το 2004 χωρίς να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 
λόγω του πλήθους θέσεων απασχόλησης που υποσχέθηκε η εταιρεία.  

Το έργο στο οποίο αναφέρεται ο αναφέρων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (η οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε από τις 
οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, τα έργα που είναι πιθανόν 
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους 
ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών 
τους προτού δοθεί η σχετική άδεια.

Κατά τη διεξαγωγή της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), πρέπει να 
προσδιοριστούν και να εκτιμηθούν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να 
προταθούν μέτρα για την αποφυγή, τη μείωση και, αν είναι δυνατόν, την αντιμετώπιση 
σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εφαρμόστηκε μια πλήρης διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) αναφορικά με την κατασκευή του αγωγού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ. Η άδεια (Planfeststellungsbeschluss) χορηγήθηκε, στα 
πλαίσια της προαναφερομένης ΕΠΕ, από την επαρχιακή διοίκηση του Düsseldorf στις 
14.2.2007 (αρχείο αριθ. 5418/8- BIS) και δημοσιεύθηκε στις επίσημες εφημερίδες των 
εμπλεκόμενων περιοχών.

Συμπεράσματα

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν μπορεί να προσδιορίσει οποιαδήποτε 
παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και δεν μπορεί να παρακολουθήσει 
αυτά τα ζητήματα περαιτέρω.

                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985

2 ΕΕ L 73, 14.3.1997

3 ΕΕ L 156, 25.6.2003
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