Ιλζηηηνχην Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο (ΙΤΑΠ)
Οηλφθπηα 26-4-09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σρεηηθά κε ηελ εκεξίδα κε Θέκα «Τξαγσδία ηνπ Αζσπνχ» πνπ έγηλε ζηηο Βξπμέιιεο 15-4-09
Σε κηα επηηπρεκέλε κεηαθνξά ηνπ αγψλα ζηηο Βξπμέιιεο, ην ΙΤΑΠ θαη νη ζπλδηνξγαλσηέο
(Πξάζηλνη Δπξψπεο θαη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Διιάδαο, πνπ βνήζεζαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ
φιε πξνζπάζεηα), επέηπραλ λα γίλνπλ ζαθέζηαηα 4 βαζικά πράγμαηα:
1. Η Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ αλαγλσξίδεη επηηέινπο φηη: Τν θαηαπηλφκελν εμαζζελέο ρξψκην, είλαη
ζνβαξφηαηνο ηνμηθφο παξάγνληαο. Απνδέρεηαη ηα λέα ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα (1) θαη μεθίλα
επηζήκσο ηψξα ηελ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηηο ληηξεθηίβαο 98/83 γηα ην πφζηκν λεξφ κε
ζθνπφ ,ηελ θαζηέξσζε ηεο «κεδεληθήο πεξηεθηηθφηεηαο» ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε εμαζζελέο
ρξψκην.(2) Οη ππεξεζηαθά αξκφδηνη ηεο Δ.Δ. εθηηκνχλ φηη, ε δηαδηθαζία απηή ρξεηάδεηαη
πεξίπνπ 2 ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί κε ηηο παξνχζεο λνκνηερληθέο πξνυπνζέζεηο θαη
εθινγηθέο ζπγθπξίεο ζηελ Δ.Δ.
2.Με ηελ ιεπηνκεξεηαθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο «Τξαγσδίαο ηνπ Αζσπνχ» θαη ηελ
παξέκβαζε καο ζηηο δηαινγηθέο ζπδεηήζεηο ησλ πηπρψλ ηνπ ζέκαηνο, κε ηνπο ππεξεζηαθνχο
παξάγνληεο ηηο Δπηηξνπήο, έγηλαλ ζαθέζηαηα ηα αθφινπζα ζεκεία:
2α) Δπεηζφδηα εθηεηακέλεο ξχπαλζεο κε βαξέα κέηαιια θαη ηνμηθά ρεκηθά πιηθά,
πξνεξρφκελα απφ απζαίξεηε δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, Δίλαη έλα πξφβιεκα
πνπ εθηφο απφ ηελ Διιάδα, έρεη παξνπζηαζηεί θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Γαιιία,
Ιηαιία, Ιξιαλδία θ.ι.π). Άξα πξφθεηηαη γηα έλα ππαξθηφ, θαπηφ, Δπξσπατθφ Πξφβιεκα
πνπ ρξεηάδεηαη αληηκεηψπηζε.
2β). Η Δ.Δ. δελ έρεη αθφκε (!!!!) ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή θαη ζρεηηθέο ληηξεθηίβεο ,γηα λα
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απηά ηα γεγνλφηα ηνμηθήο ξχπαλζεο. Γελ έρεη πξνεηνηκαζηεί, κε
ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο θαη κε κηα έηνηκε –
ζπγθξνηεκέλε - λνκηκνπνηεκέλε «δέζκε άκεζσλ θαη επεηγφλησλ ελεξγεηψλ», γηα λα
παξεκβαίλεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ
δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο. Δηδηθά ε
Γεληθή Γηεχζπλζε Υγείαο (sanco) ηεο E.E. αλαγλσξίδεη φηη «δελ έρεη έηνηκε πιαηθφξκα»
γηα λα αλαπηχμεη άκεζε παξέκβαζε, φπσο κπνξεί θαη θάλεη ζε πεξηπηψζεηο επεηζνδίσλ
δσνλφζσλ, καδηθψλ εκβνιηαζκψλ θαη άιισλ επεηζνδίσλ θηλδχλνπ ηεο δεκφζηαο πγείαο
απφ κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο. Αλαγλσξίδνπλ φινη φκσο ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο
άκεζα κηαο ηέηνηαο εηδηθήο πνιηηηθήο. Όινη νη ζπδεηεηέο ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο
Δ.Δ, αλαγλψξηζαλ ην πξφβιεκα γηα ηο κενόν ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο παξέκβαζεο γηα
πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε
ηεο «Τξαγσδίαο ηνπ Αζσπνχ». Αιιά, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα λα ιεθζνχλ
άκεζα κέηξα, ζπδεηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε άιισλ ηξφπσλ παξέκβαζεο θαη ιήςε κέηξσλ
γηα ηελ ηήξεζε άιισλ παξαβηαδφκελσλ λφκσλ. Τέηνηα θαη ηφζα κέηξα, πνπ λα χπαξμε
«ελαιιαθηηθφο δξφκνο» γηα άκεζε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Δθηηκνχλ φηη κε

ρξήζε ζσνδσαζμένων σπαρκηών νόμων (ληηξεθηίβεο) απφ δηάθνξα άιια ππαξθηά
πεδία (π.ρ. Πξνζηαζία ηηο πγείαο ζηελ δνπιεηά, Πξνζηαζία ππφγεησλ πδάησλ, θαη
δηαρείξηζεο ηνμηθψλ απφβιεησλ θ.ι.π.) είλαη δπλαηφλ λα θαιπθηεί ν ζηφρνο. έζησ θαη
κεξηθά.
2γ) Έηζη ζε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη επί κέξνπο επεμεξγαζίεο ηνπ ζέκαηνο, μεθαζάξηζαλ
φηη: Απηά αθξηβψο ηα ελαιιαθηηθά εξγαιεία, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε, Οθείλει,
Υποτρεούηαι θαη Μπορεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα επηηχρεη, ζε ζπλδπαζκφ κε θάζε
άιιν εζληθφ κέηξν ηελ αλαθνπή ησλ απζαηξεζηψλ θαη ησλ παξαλνκηψλ, πνπ ζπκβαίλνπλ
ηφζν κε ην πφζηκν λεξφ, φζν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ – ξππαληψλ. Δηδηθά:
Μεηά ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο Δ.Δ, γηα ην εμαζζελέο
ρξψκην, ηα ρέξηα ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο είλαη ιπκέλα θαη εηδηθνί πφξνη δηαηίζεληαη.
Αρκεί να Θέλει.
Η πξφζθαηε Πεξίπησζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αλάινγεο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο ζε
κεγάιε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Γαιιίαο, κε ζπλδπαζκφ ρξήζεσο ππαξθηψλ
πεξηβαιινληηθψλ επξσπατθψλ λφκσλ θαη αδεηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ,
θξίλεηαη φηη είλαη έλαο ρξήζηκνο θαη δνθηκαζκέλνο δξφκνο, γηα ηνλ ρεηξηζκφ απφ ηελ
Διιεληθή Κπβέξλεζε, αλ ην ζειήζεη, ηεο απζαίξεηεο ζπλέρηζεο ηεο ξχπαλζεο ζηηο
πεξηνρέο ηνπ Αζσπνχ, κε ζθνπφ ηελ δηαθνπή ηεο.
3) Η Δπηηξνπή ηηο Δ.Δ πιένλ, βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθή αληηδηθία (Σην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην) γηα
κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθά θξίζηκα ζέκαηα κε ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, δηφηη απνξξνθά ηα
ζρεηηθά θνλδχιηα αιιά δελ εθαξκφδεη ηειηθά ζηελ πξάμε κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο
ηεο, γηα λα πξνζηαηέςεη ηνλ Έιιελα πνιίηε θαη ην πεξηβάιινλ (π.ρ. Γηαρείξηζε Σηέξεσλ
αζηηθψλ απνβιήησλ. Διεγρφκελε δηαρείξηζε Δηδηθψλ - Δπηθηλδχλσλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ.
Δθαξκνγή ηεο ληηξεθηίβαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ βέιηηζησλ ηερληθψλ παξαγσγήο ζηελ
βηνκεραλία (ΙPPC) θ.ι.π.). Ταπηφρξνλα θαηαγγέιιεηαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη Γηνίθεζε, φηη
δελ παξέρνπλ ζηελ επηηξνπή (φπσο ππνρξενχληαη) ηα αλαγθαία ζηνηρεία «προόδοσ έργοσ και
ζτεηικών ενεργειών» ζε κηα ζεηξά απφ πεξηπηψζεηο, πνπ ηνπο δεηά απνινγηζκφ θαη
πιεξνθφξεζε ε Δπηηξνπή (θαη πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ππφζεζε ηεο «ηξαγσδίαο ηνπ
Αζσπνχ»). Ωο εθ ηνχηνπ: Απνθάζηζαλ λα απνδέρνληαη θαη ζα θάλνπλ ρξήζε, ζηνηρείσλ θαη
επηζήκσλ εγγξάθσλ, πνπ αθνξνχλ ζρεηηθά δεδνκέλα, ηα φπνηα νη Έιιελεο πνιίηεο θαη νη
Οξγαλψζεηο πνιηηψλ, ζα απνζηέιινπλ ζηελ επηηξνπή, γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ,
θαη ζα ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο ππνζέζεηο.
4) Δλψ: Σε ηερληθφ – ππεξεζηαθφ επίπεδν, απηή ε αλππαξμία ελεξγεηψλ θαη κέηξσλ, απφ κεξηάο
Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, θαηαδηθάδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη κε ην κφλν φπιν πνπ δηαζέηεη ε
Δπηηξνπή, (δει. ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην), Σε Πολιηικό επίπεδο: ν Δπίηξνπνο
Πεξηβάιινληνο θ.ΓΗΜΑΣ ζπλερίδεη λα θάλεη «πνιηηηθφ ζεκεησηφλ» θαη «πξνζθέξεη πιάηεο»
ζηελ αδξαλνχζα Διιεληθή Κπβέξλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δμαληιεί ηηο ηειεπηαίεο «ξαλίδεο
πνιηηηθήο αλνρήο θαη θάιπςεο» πξνζθέξνληαο ηελ ζηελ απξαμία ηνπο, ελεξγψληαο φκσο, εηο
βάξνο ησλ πνιηηψλ πνπ ζίγνληαη θαη έηζη θηλδπλεχεη λα κείλεη έθζεηνο γηα «κνλνκέξεηα ζε
βάξνο» ηνπ έξγνπ ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Έιιελα πνιίηε. Σε επίπεδν non paper ζπδεηήζεσλ,
θξνληίδνπλ λα απνηππψλεηαη, ε ζρεηηθή δπζαξέζθεηα ηνπ. Όκσο, ν θ. Δπίηξνπνο, δελ πξνβαίλεη
ζε επίζεκεο δειψζεηο γηα «ηελ ηξαγσδία ηνπ Αζσπνχ». Αξθείηαη ζε έθθξαζε ησλ
ππεξεζηαθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ κφλνλ. Γελ δέρεηαη δεκφζηα λα κηιήζεη κε πνιηηηθή ζαθήλεηα,
γηα παξαιήςεηο θαη εκθαλέζηαηεο παξαλνκίεο, πνπ νη ππεξεζίεο ηνπ αλαγλσξίδνπλ ζηελ

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη απνθεχγεη εληέρλσο λα πάξεη «αλνηρηή πνιηηηθή ζέζε» ζην ζέκα,
σο εθ ηνπ ξφινπ ηνπ νθείιεη.
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