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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, σχετικά με την 
ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών αρχών των κοινοτικών κριτηρίων 
και διαδικασιών υποδοχής των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, στην 
Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος της Μεγαλόπολης της Πελοποννήσου (στην Ελλάδα), αμφισβητεί 
τους όρους υπό τους οποίους το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος χορήγησε στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) άδεια για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υλικών 
που περιέχουν αμίαντο τον Ιανουάριο του 2008. Ειδικότερα, ο όρος «απόβλητα αμιάντου», 
για τον οποίο εκδόθηκε αρχικά η άδεια, μετετράπη εν συνεχεία σε «βιομηχανικά και άλλα 
απόβλητα». Ο αναφέρων διατείνεται ότι η εν λόγω ενέργεια αντιβαίνει στις διατάξεις της 
απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 
παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, που ορίζουν αφενός ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής 
στους οποίους καταλήγουν τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα 
κατάλληλα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο πρέπει να δέχονται αποκλειστικά και μόνο 
υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα κατάλληλα απόβλητα αμιάντου 
και αφετέρου ότι τα απόβλητα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άλλες επικίνδυνες ουσίες πλην 
του δεσμευμένου αμιάντου. Ο αναφέρων ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
προβεί σε διαβήματα προς τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, όπως τούτα 
αναγνωρίζονται δυνάμει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αξιολόγηση της παρούσας αναφοράς από την Επιτροπή αφορά την ενδεχόμενη παραβίαση 
όχι μόνο της οδηγίας 99/31/ΕΚ, αλλά και της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3.
Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου η οδηγία 99/31/ΕΚ μεταφέρεται στο 
ελληνικό δίκαιο προβλέπει την έκδοση απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων πριν 
από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής 
από τον φορέα εκμετάλλευσης. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων χορηγείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις διά των οποίων μεταφέρεται η οδηγία 85/337/ΕΟΚ στο ελληνικό 
δίκαιο.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι κινήθηκε η διαδικασία για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων του εν λόγω έργου στο περιβάλλον. Ειδικότερα, ο αρμόδιος υπουργός ενέκρινε 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου. Εντούτοις, η έγκριση της συγκεκριμένης 
πράξης συνιστά μόνο προκαταρκτικό στάδιο και δεν παράγει δεσμευτικά έννομα 
αποτελέσματα. Πράγματι, ο κύριος του έργου οφείλει να εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η οποία τίθεται εν συνεχεία στη διάθεση του κοινού και των αρχών που 
ενδέχεται να εμπλέκονται. Κατόπιν, η αρμόδια αρχή πρέπει να προβεί στη λήψη τελικής
απόφασης.
Δεδομένου ότι η διαδικασία εκτίμησης και χορήγησης άδειας βρίσκεται ακόμη σε 
προκαταρκτικό στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και, κατά συνέπεια, της οδηγίας 99/31/ΕΚ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται, στην παρούσα φάση, παράβαση της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
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