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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

29.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0298/2012 της γαλλικής ένωσης Arivem, σχετικά με την κατασκευή 
μιας μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή Romainville (Γαλλία)

Αναφορά 1005/2012, του/της A.C., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προβλεπόμενη θέση εργοστασίου μεθανιοποίησης στο Romainville, στη 
Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς αριθ. 0298/2012

Η αναφορά αντιτίθεται στην κατασκευή μιας μεγάλης μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου 
(μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας - μεθανιοποίησης) σε απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων 
από το Παρίσι.

Η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα μπορούσε να προκαλέσει, σύμφωνα με την αναφορά, 
σοβαρούς κινδύνους στην υγεία των εντόπιων κατοίκων. Η κοινωνία των πολιτών υπέβαλε 
διάφορες εκθέσεις κατά του συγκεκριμένου τύπου σταθμών παραγωγής.

Περίληψη της αναφοράς αριθ. 1005/2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει σχέδιο κατασκευής εργοστασίου μεθανιοποίησης στην 
Romainville. Το εν λόγω εργοστάσιο θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και θα βρίσκεται 
σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα κατηγορεί τη Syctom, τη 
μητροπολιτική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, ότι δεν πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με το 
κοινό, όπως όφειλε, και δεν συμμορφώθηκε με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Κατά τον 
αναφέροντα, το εν λόγω έργο θα αποτελέσει οικονομική καταστροφή και οικολογικό 
σκάνδαλο. Ζητεί συνεπώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα 
προσεκτικά.

2. Παραδεκτό
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0298/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2012.
1005/2012 : Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής της αναφοράς 0298/2012, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 
2012

Η Επιτροπή εξέτασε τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη 
κατασκευή μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή Romainville στη Γαλλία.  Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί η ακόλουθη νομοθεσία όσον αφορά την εν λόγω 
μονάδα:

- Η οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1

(ΟΠΕΡ) απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να λειτουργούν 
σύμφωνα με άδειες, περιλαμβανομένων οριακών τιμών εκπομπής βάσει των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (BΔT), με σκοπό την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά 
εφαρμόσιμο, τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο 
σύνολό του. Η αποτροπή ή μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος 
πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών που 
εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ.  

Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (BREF) που καλύπτουν τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών 
βάσει ΒΔΤ, αντίστοιχων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ένα 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ (BREF) για την επεξεργασία των αποβλήτων εγκρίθηκε τον 
Αύγουστο του 2006.

Η οδηγία ΟΠΕΡ προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία αδειοδότησης και 
συγκεκριμένα περιλαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζεται ότι το κοινό μπορεί να διατυπώνει τη 
γνώμη του σχετικά με το σχέδιο άδειας. Όλες οι απαντήσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
αυτής της δημόσιας διαβούλευσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία 
αδειοδότησης.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία ΟΠΕΡ αντικαθίσταται από την οδηγία 2010/75/ΕΕ περί 
βιομηχανικών εκπομπών. Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου τεθεί σε 
λειτουργία και λάβει άδεια λειτουργία στις 7 Ιανουαρίου 2013 ή μετά από αυτήν την 
ημερομηνία ή που υποβληθεί πλήρης αίτηση χορήγησης άδειας πριν από αυτή την 
ημερομηνία και η μονάδα αρχίσει να λειτουργεί μετά τις 7 Ιανουαρίου 2014, τότε απαιτείται 
άδεια σύμφωνα με την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών.  Η οδηγία περί βιομηχανικών 
εκπομπών καθιερώνει αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών σε σύγκριση με την οδηγία ΟΠΕΡ και ισχύει για μεγαλύτερο εύρος 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας αποβλήτων.

Δυστυχώς η Επιτροπή δεν μπόρεσε να διευκρινίσει ακριβώς το είδος επεξεργασίας 
αποβλήτων που θα εκτελείται στην εν λόγω μονάδα και, ως εκ τούτου, εάν οι δραστηριότητες 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ ή της οδηγίας περί βιομηχανικών 
εκπομπών.

- Η οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων1 (ή οδηγία ΕΠΕ). Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων 
έργων του Παραρτήματος I, τα οποία πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, 
και των έργων του Παραρτήματος II, για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν ή μέσω κατά 
περίπτωση εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία μεταφοράς, εάν πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ.  Βάσει των διαθέσιμων 
πληροφοριών, δεν είναι σαφές εάν η συγκεκριμένη μονάδα εμπίπτει σε κάποιο από αυτά τα 
παραρτήματα.

Η διαδικασία ΕΠΕ εξασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων εντοπίζονται 
και αξιολογούνται προτού χορηγηθεί άδεια εκ μέρους της αρμόδιας αρχής.  Το κοινό μπορεί 
να εκφράζει την άποψή του, και όλες οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το 
κοινό πρέπει επίσης να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της άδειας κατασκευής.

- Η οδηγία 96/82/ΕΚ (γνωστή ως οδηγία Seveso II)(2) για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες καθιερώνει απαιτήσεις για τους 
φορείς εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις πάνω από ορισμένα 
όρια, όπως αυτά παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Οι απαιτήσεις αφορούν τη διαχείριση της 
ασφάλειας, την ενημέρωση του κοινού, την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, 
τις επιθεωρήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό και την κατάλληλη διαβούλευση σε σχέση με τις 
αποφάσεις για το χωροταξικό σχεδιασμό.  Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η 
Επιτροπή, δεν είναι σαφές εάν η συγκεκριμένη μονάδα θα επεξεργάζεται επικίνδυνες ουσίες 
σε συγκεντρώσεις άνω των ορίων που περιλαμβάνει η οδηγία αυτή.

Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σχετικά με την παρούσα αναφορά, και 
δεδομένου ότι η μονάδα δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει 
τυχόν παραβάσεις των προαναφερθέντων οδηγιών.  Επομένως, σημειώνεται ότι εναπόκειται 
πρωταρχικώς στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή και πλήρη εφαρμογή της νομοθεσία 
της ΕΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ) για τις αναφορές 0298/2012 και 1005/2012, που 
ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Η μελέτη κατασκευής του κέντρου πολλαπλών κατηγοριών για την επεξεργασία των 
οικιακών και συναφών αποβλήτων στους Δήμους Romainville και Bobigny ("κέντρου 
πολλαπλών κατηγοριών" ή "το αποκαλούμενο κέντρο") αποτελεί το αντικείμενο των δύο 
αναφορών. Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση σχετικά με την αναφορά 298/2012, 
σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία του κέντρου πολλαπλών 
κατηγοριών (πχ δέσμευση του παράγοντα εκμετάλλευσης να ζητήσει από την αρμόδια αρχή 
τροποποίηση της αδείας εκμετάλλευσης). Αντικείμενο επομένως της παρούσας ανακοίνωσης 
                                               
1 ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.
2 ΕΕ L 10 της 4.1.1997.
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είναι να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Αναφορών μια επικαιροποίηση σε σχέση με τις αναφορές 
298/2012 και 1005/2012 αντιστοίχως. 

Οι αναφέροντες διατυπώνουν αντιρρήσεις σε σχέση με την κατασκευή και εκμετάλλευση του 
κέντρου πολλαπλών κατηγοριών που πρέπει να περιλαμβάνει ένα κέντρο μεθανιοποίησης των 
οικιακών αποβλήτων που υφίστανται ζύμωση (ικανότητα 315.000 t/ετησίως), ένα κέντρο 
επεξεργασίας των απορριμμάτων διαλογής (ικανότητα 30.000 t/ετησίως) και ένα κέντρο 
προεπεξεργασίας ογκωδών αντικειμένων (ικανότητα de 60.000 t/ετησίως). Το κέντρο αυτό 
προορίζεται να αντικαταστήσει τις ήδη υφιστάμενες επί τόπου εγκαταστάσεις, δηλαδή ένα 
χώρο απόθεσης και ένα κέντρο μεταφοράς οικιακών απορριμμάτων και επεξεργασίας 
απορριμμάτων διαλογής και ογκωδών αντικειμένων. 

Στην κατασκευή του κέντρου αυτού πολλαπλών κατηγοριών προστίθεται η δημιουργία μιας 
ποτάμιας προβλήτας στο Bobigny για την ποτάμια μεταφορά των υλικών που εξέρχονται από 
το εν λόγω κέντρο και μια σήραγγα που θα συνδέει το κέντρο με την προβλήτα. Σε κάθε 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις των αναφερόντων αποκλειστικά για τις 
πιθανές ενοχλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη μονάδα μεθανιοποίησης (πχ. οσμές 
και εκπομπές στην ατμόσφαιρα), η εξέταση των αναφορών 298/2012 και 1005/2012 από την 
Επιτροπή και επομένως η παρούσα γραπτή ανακοίνωση αφορούν αποκλειστικά το θέμα της 
νομιμότητας της μονάδας αυτής.  

Οι αναφέροντες θίγουν προπάντων σε γενικούς όρους την μη τήρηση των υποχρεώσεων 
δημόσιας έρευνας και το γεγονός ότι η μονάδα μεθανιοποίησης θα καταλήξει σε ένα 
"οικονομικό χάσμα" και σε ένα "οικολογικό σκάνδαλο". Οι αναφορές δεν περιλαμβάνουν
συγκεκριμένο επιχείρημα ικανό να θέσει υπό αμφισβήτηση τη ρυθμιστική νομιμότητα της 
κατασκευής της μονάδας μεθανιοποίησης σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης («το δίκαιο της ΕΕ"). 

Η Επιτροπή άρχισε ωστόσο να ερευνά το έργο κατασκευής της μονάδας αυτής, 
περιλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων σε σχέση με τη λειτουργία του. Υπό το πρίσμα 
των ερευνών αυτών η Επιτροπή προτίθεται να απευθυνθεί στις γαλλικές αρχές μέσω του 
μηχανισμού EU PILOT προκειμένου να εξακριβώσει το κατά πόσο το κέντρο πολλαπλών 
κατηγοριών συμμορφούται με το δίκαιο της ΕΕ (βλ. κάτωθι).      

Ο φάκελος αίτησης για χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης ("DDAE") κατατέθηκε στις 7 Μαΐου 
2009 από τη Διαδημοτική Ένωση επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων της ευρύτερης 
περιφέρειας Παρισίων ("SYCTOM" ή "φορέας εκμετάλλευσης") στην αρμόδια διοικητική 
αρχή. Η άδεια εκμετάλλευσης χορηγήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2011 με νομαρχιακό διάταγμα. 

Την 1η Φεβρουαρίου 2012 θεσπίστηκε μορατόριουμ βάσει του οποίου η κατασκευή του 
κέντρου αναβλήθηκε για αρκετούς μήνες. Τούτο συνέβη κατόπιν πρωτοβουλίας της 
SYCTOM προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα των κατοίκων που 
αντιτίθενται στο έργο να επανεκτιμηθεί η επιλογή της διαδικασίας (μηχανική-βιολογική 
επεξεργασία πριν από τη μεθανιοποίηση), οι κίνδυνοι βιομηχανικών ατυχημάτων και οι 
ενδεχόμενες ενοχλήσεις (πχ οσμές, θόρυβος, ρύπανση) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

Έτσι, διενεργήθηκαν έλεγχοι το 2012 από το INERIS (Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικού 
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Περιβάλλοντος και Βιομηχανικών Κινδύνων) και το EREP (Γραφείο έρευνας και παροχής 
συμβουλών που ειδικεύεται στην επεξεργασία και την ανάκτηση των αποβλήτων και των 
οργανικών λυμάτων) σχετικά με την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα της 
εκτίμησης του κινδύνου και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων («ΕΠΕ») που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της DDAE. Από τη μία πλευρά, οι έλεγχοι κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι μελέτες αυτές που εκπονήθηκαν, τόσο τυπικά όσο και επί της ουσίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του εθνικού δικαίου. Από την άλλη πλευρά, οι εν λόγω 
έλεγχοι διετύπωσαν διάφορες προτάσεις στο φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να 
βελτιωθούν ορισμένες πτυχές «ασφάλειας» και «περιβάλλοντος» σε σχέση με την κατασκευή 
του κέντρου (π.χ. ενίσχυση της εποπτείας της εκπομπής οσμών). 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του μορατόριουμ στις 15 Οκτωβρίου 2012, και παρουσιάστηκαν σε 
δημόσιες συνεδριάσεις στις 18 Οκτωβρίου 2012 και 4 Δεκεμβρίου 2012 προκειμένου ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να μπορέσει να εκφράσει τη γνώμη του. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας εκμετάλλευσης προβλέπει την έναρξη λειτουργίας του κέντρου 
το 2015 το συντομότερο.

Με βάση τους ελέγχους αυτούς και τις διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν, το Δημοτικό 
Συμβούλιο της τοποθεσίας Est-Ensemble (στο έδαφος της οποίας το έχει προγραμματιστεί η 
κατασκευή του κέντρου) εξέδωσε σχετικά γνωμοδότηση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 
συνοδευόμενη από 10 επιπλέον αιτήσεις προς τη SYCTOM (π.χ. μόνιμη παρουσία του φορέα 
εκμετάλλευσης επί τόπου για να παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία) και από τρεις 
δεσμεύσεις (π.χ. προώθηση της μείωσης των αποβλήτων). 

Η SYCTOM ανέλαβε στη συνέχεια στις 19 Δεκεμβρίου 2012 να αναθεωρήσει τη μελέτη της 
προκειμένου (i) να ενσωματωθούν όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από του αιρετούς της 
περιοχής Est-Ensemble (π.χ. ανάπτυξη μιας διαδικασίας για τη βελτίωση της μεθανιοποίησης, 
προσθήκη ενός τοίχου προστασίας κατά μήκος ενός χωνευτηρίου, σχέδιο πρόληψης των 
οσμών, μείωση του αριθμού των χωνευτηρίων από 6 σε 4 με αντάλλαγμα τη δέσμευση των 
ενδιαφερομένων κοινοτήτων για την ανάπτυξη μιας πολιτικής για τη μείωση των οικιακών 
αποβλήτων στην πηγή) και (ii) να ληφθούν υπόψη οι τρεις δεσμεύσεις τους. 

Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας προσθήκης που θα 
τροποποιεί την άδεια εκμετάλλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2011. Η εν λόγω προσθήκη πρέπει 
να εγκριθεί στις αρχές του 2013 από την αρμόδια αρχή και να τερματίσει έτσι το 
μορατόριουμ.   

Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, φαίνεται ότι το σχέδιο κατασκευής 
του κέντρου μπορεί να καλυφθεί από τις οδηγίες 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πρόληψη και την 
ολοκληρωμένη μείωση της ρύπανσης ("οδηγία IPPC")1, 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών 
("ΒΕ")2, 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8-29. 
2 ΕΕ L 334 της 17.2.2010, σ. 17-119. 
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Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση της επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («οδηγία ΕΠΕ»)1 και 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες («οδηγία Seveso II»)2. 

Η αίτηση για παροχή πληροφοριών προς τις γαλλικές αρχές σκοπό έχει να προσδιοριστεί εάν 
τα χαρακτηριστικά του έργου είναι τέτοια ώστε να εμπίπτει πράγματι στο πεδίο εφαρμογής 
των ανωτέρω οδηγιών και εάν ναι, ποια μέτρα και διατάξεις έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν 
προκειμένου να εξασφαλισθεί εν προκειμένω η ορθή εφαρμογή.

Η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τις γαλλικές αρχές να της παράσχουν διευκρινίσεις 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κέντρου για να καθοριστεί εάν αυτή η δραστηριότητα 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC (2008/1/ΕΚ) και IED (2010/75/ΕΕ ), ή μόνο 
στη IED ή σε καμία εξ αυτών. 

Πρέπει να προσδιοριστεί ποιες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να πληρούνται (π.χ. 
όροι χορήγησης της άδειας, επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές) και να εξεταστεί το κατά πόσον η άδεια εκμετάλλευσης και κάθε άλλη άδεια που 
χορηγείται πληρούν τους όρους αυτούς. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει 
ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των καταλοίπων της μεθανιοποίησης (π.χ. εξάπλωση και 
υγειονομική ταφή) και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία αδειοδότησης καθώς και την 
αναθεώρηση της άδειας εκμετάλλευσης (χρονοδιάγραμμα, δημόσια διαβούλευση, σημαντική 
τροποποίηση κλπ

Αν αποδειχθεί ότι μια συγκεκριμένη DDAE αποτελεί αντικείμενο ΕΠΕ, η Επιτροπή θα 
ζητήσει από τις γαλλικές αρχές, εάν η ΕΠΕ πληροί όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού. 

Όσον αφορά την αναθεώρηση της άδειας εκμετάλλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2011, όπως 
προβλέπεται από SYCTOM, οι γαλλικές αρχές θα κληθούν να διευκρινίσουν εάν θα πρέπει 
επίσης κατά τη γνώμη τους να αποτελέσει αντικείμενο ΕΠΕ και εάν η κοινό θα κληθεί να 
γνωμοδοτήσει εκ νέου.

Η Επιτροπή προτίθεται να ρωτήσει τις γαλλικές αρχές, εάν το έργο αποτελεί «εγκατάσταση» 
κατά την έννοια της οδηγίας Seveso II (96/82/ΕΚ) και στην περίπτωση που τούτο ισχύει, εάν 
ο φορέας εκμετάλλευσης πληροί ήδη τις απαιτήσεις της πολιτικής της πρόληψης μεγάλων 
ατυχημάτων και, ενδεχομένως, την έκθεση ασφαλείας και το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να ρωτήσει το κατά πόσον διοργανώθηκαν οι 
κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.

Θα πρέπει επίσης να ερωτηθούν οι γαλλικές αρχές εάν το κέντρο αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας ενώπιον του διοικητικού δικαστή ή της αρμόδιας αρχής 
με στόχο να αμφισβητηθεί η νομιμότητά του τόσο τυπικά όσο και επί της ουσίας η άδεια 
εκμετάλλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2011, καθώς και κάθε άλλη σχετική άδεια που 
ενδεχομένως χορηγήθηκε στο φορέα εκμετάλλευσης.  
                                               
3 ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1-21. 
4 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13-33. 
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Η Επιτροπή θα κρατήσει την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για τις σχετικές εξελίξεις.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Αναφορές 0298/2012 και 1005/2012

Στοιχεία του πλαισίου

1 Το θέμα των αναφορών αριθ. 298/2012 και 1005/2012

 Οι αναφορές αριθ. 298/2012 και 1005/2012 που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιτίθενται στην κατασκευή και την εκμετάλλευση 
κέντρου πολλαπλών κατηγοριών για την επεξεργασία των οικιακών και συναφών 
αποβλήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στους Δήμους Romainville και Bobigny 
("κέντρου πολλαπλών κατηγοριών" ή "το αποκαλούμενο κέντρο").

 Το εν λόγω κέντρο πολλαπλών κατηγοριών που πρέπει να περιλαμβάνει ένα κέντρο 
μεθανιοποίησης των οικιακών αποβλήτων που υφίστανται ζύμωση (ικανότητα 315 000 
t/ετησίως), ένα κέντρο επεξεργασίας των απορριμμάτων διαλογής (ικανότητα 30 000 
t/ετησίως) και ένα κέντρο προεπεξεργασίας ογκωδών αντικειμένων (ικανότητα de 60 000 
t/ετησίως). Το κέντρο αυτό προορίζεται να αντικαταστήσει τις ήδη υφιστάμενες επί τόπου 
εγκαταστάσεις, δηλαδή ένα χώρο απόθεσης και ένα κέντρο μεταφοράς οικιακών 
απορριμμάτων και επεξεργασίας απορριμμάτων διαλογής και ογκωδών αντικειμένων. 
Χαρακτηρίζεται από τις γαλλικές αρχές ως έργο γενικού συμφέροντος δεδομένου ότι 
αποσκοπεί στην επεξεργασία οικιακών απορριμμάτων 22 κοινοτήτων καθώς και 2 
διαμερισμάτων της πόλης των Παρισίων.

2 Το περιεχόμενο των αντιρρήσεων των αναφερόντων

 Οι αντιρρήσεις των αναφερόντων αφορούν τις πιθανές ενοχλήσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν από τη μονάδα μεθανιοποίησης (πχ. οσμές και εκπομπές στην ατμόσφαιρα)  

 Οι αναφέροντες θίγουν προπάντων σε γενικούς όρους την μη τήρηση των υποχρεώσεων 
δημόσιας έρευνας και το γεγονός ότι η μονάδα μεθανιοποίησης θα καταλήξει σε ένα 
"οικονομικό χάσμα" και σε ένα "οικολογικό σκάνδαλο". Οι αναφορές δεν περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένο επιχείρημα ικανό να θέσει υπό αμφισβήτηση τη ρυθμιστική νομιμότητα της 
κατασκευής της μονάδας μεθανιοποίησης σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης («το δίκαιο της ΕΕ"). 

3 Βασικές ημερομηνίες αναβλητική απόφαση 

 Ο φάκελος αίτησης για χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης ("DDAE") κατατέθηκε στις 7 
Μαΐου 2009 από τη Διαδημοτική Ένωση επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων της 
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ευρύτερης περιφέρειας Παρισίων ("SYCTOM" ή "φορέας εκμετάλλευσης") στην αρμόδια 
διοικητική αρχή. Η άδεια εκμετάλλευσης χορηγήθηκε στην εταιρεία URBASER, στις 17 
Ιανουαρίου 2011, με νομαρχιακή απόφαση. 

 Την 1η Φεβρουαρίου 2012 εξεδόθη αναβλητική απόφαση βάσει της οποίας η κατασκευή 
του κέντρου αναβλήθηκε για αρκετούς μήνες. Τούτο συνέβη κατόπιν πρωτοβουλίας της 
SYCTOM προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα των κατοίκων που 
αντιτίθενται στο έργο να επανεκτιμηθεί η επιλογή της διαδικασίας (μηχανική-βιολογική 
επεξεργασία πριν από τη μεθανιοποίηση), οι κίνδυνοι βιομηχανικών ατυχημάτων και οι 
ενδεχόμενες ενοχλήσεις (πχ οσμές, θόρυβος, ρύπανση) που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

 Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το 2012 από το INERIS (Εθνικό Ινστιτούτο
Βιομηχανικού Περιβάλλοντος και Βιομηχανικών Κινδύνων) και το EREP (Γραφείο 
έρευνας και παροχής συμβουλών που ειδικεύεται στην επεξεργασία και την αξιοποίηση 
των αποβλήτων και των οργανικών λυμάτων) σχετικά με την ακρίβεια, την ορθότητα και 
την πληρότητα της εκτίμησης του κινδύνου και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων («ΕΠΕ») που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της DDAE, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι εν λόγω μελέτες είχαν εκπονηθεί, ως προς την μορφή και την ουσία, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου, προτείνοντας όμως στον φορέα 
εκμετάλλευσης να μεριμνήσει για την βελτίωση ορισμένων θεμάτων "ασφάλειας" και 
"περιβάλλοντος" του κέντρου πολλαπλών κατηγοριών (λ.χ. ενίσχυση της επίβλεψης της 
εκπομπής οσμών).

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του μορατόριουμ στις 15 Οκτωβρίου 2012, και παρουσιάστηκαν σε 
δημόσιες συνεδριάσεις στις 18 Οκτωβρίου 2012 και 4 Δεκεμβρίου 2012 προκειμένου ο 
κάθε ενδιαφερόμενος να μπορέσει να εκφράσει τη γνώμη του. 

4 Τροποποίηση της άδειας εκμετάλλευσης

 Με βάση τους ελέγχους αυτούς και τις διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του πολεοδομικού συγκροτήματος Est-Ensemble (στο έδαφος του οποίου έχει 
προγραμματιστεί η κατασκευή του κέντρου) εξέδωσε σχετικά γνωμοδότηση στις 11 
Δεκεμβρίου 2012, συνοδευόμενη από 10 επιπλέον αιτήσεις προς τη SYCTOM (π.χ. 
μόνιμη παρουσία του φορέα εκμετάλλευσης επί τόπου για να παρακολουθεί συνεχώς τη 
λειτουργία) και από τρεις δεσμεύσεις (π.χ. προώθηση της μείωσης των αποβλήτων). 

 Η SYCTOM ανέλαβε στη συνέχεια στις 19 Δεκεμβρίου 2012 να αναθεωρήσει τη μελέτη 
της προκειμένου (i) να ενσωματωθούν όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται από του 
αιρετούς της περιοχής Est-Ensemble (π.χ. ανάπτυξη μιας διαδικασίας για τη βελτίωση της 
μεθανιοποίησης, προσθήκη ενός τοίχου προστασίας κατά μήκος ενός χωνευτηρίου, 
σχέδιο πρόληψης των οσμών, μείωση του αριθμού των χωνευτηρίων από 6 σε 4 με 
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αντάλλαγμα τη δέσμευση των ενδιαφερομένων κοινοτήτων για την ανάπτυξη μιας 
πολιτικής για τη μείωση των οικιακών αποβλήτων στην πηγή) και (ii) να ληφθούν υπόψη 
οι τρεις δεσμεύσεις τους. 

 Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας προσθήκης που θα 
τροποποιεί την άδεια εκμετάλλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2011. Η έγκριση της εν λόγω 
προσθήκης από την αρμόδια αρχή θα πρέπει να θέσει τέρμα στην αναβλητική απόφαση.   

Χειρισμός των αναφορών αριθ. 298/2012 και 1005/2012

1 Γραπτές ανακοινώσεις

 Η Επιτροπή απηύθυνε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύο 
γραπτές ανακοινώσεις, την 27η Νοεμβρίου 2012 και την 27η Φεβρουαρίου 2013.

 Υπό το πρίσμα των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, φαίνεται ότι το σχέδιο 
κατασκευής του κέντρου μπορεί να καλυφθεί από τις οδηγίες 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πρόληψη 
και την ολοκληρωμένη μείωση της ρύπανσης ("οδηγία IPPC"), 2010/75/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί 
βιομηχανικών εκπομπών ("ΒΕ"), 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση της επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («οδηγία ΕΠΕ») και 96/82/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες («οδηγία Seveso II»).  

2 EU-PILOT αριθ. 4552/13/ENVI

 Κατά την δέσμευσή της, η Επιτροπή δημιούργησε έναν φάκελο EU-PILOT (αριθ. 
4552/13/ENVI), προκειμένου να ζητήσει από τις γαλλικές αρχές τις ανωτέρω 
πληροφορίες.

 Οι γαλλικές αρχές έδωσαν απαντήσεις στις 17 Ιουλίου 2013, με τις οποίες συνάγουν το 
συμπέρασμα ότι το σχέδιο για την κατασκευή του κέντρου πολλαπλών κατηγοριών 
απετέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες IPPC, IED, EIE και 
SEVESO II και παρέχουν την πληροφορία ότι κατατέθηκαν στον διοικητικό δικαστή δύο 
προσφυγές από ενώσεις περιοίκων της τοποθεσίας Romainville (ARIVEM, ένας εκ των 
αναφερόντων) και από την ένωση Ecologie Sans Frontières (ESF), με σκοπό την 
ακύρωση της άδειας εκμετάλλευσης της 17ης Ιανουαρίου 2011.     

Αξιολόγηση των αναφορών 298/2012 και 1005/2012 επί τη βάσει της απαντήσεως των 
γαλλικών αρχών και του δυνητικά εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8–29
2 JO L 334 du 17.2.2010, p. 17–119
3 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1–21
4 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13–33
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Βάσει της απαντήσεως των γαλλικών αρχών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του σχεδίου 
για την κατασκευή του κέντρου πολλαπλών κατηγοριών (ως είχε προ της τροποποιήσεώς 
του), η Επιτροπή εκτιμά ότι:

1 Η εφαρμοσιμότητα των οδηγιών  IPPC (2008/1/CE) και IED (2010/75/UE)  

 Αφενός, το εν λόγω σχέδιο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC λόγω του 
ότι δεν αποσκοπεί στην διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων και διότι δεν πρόκειται για 
αποτέφρωση ή εξουδετέρωση δημοτικών αποβλήτων και μη επικινδύνων αποβλήτων, 
αλλά για επιχείρηση αξιοποίησης.

 Αφετέρου, το εν λόγω σχέδιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IED, ως 
επιχείρηση αξιοποίησης με βιολογική επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων, που 
αναφέρεται στον τίτλο 5.3.β) του παραρτήματος Ι. Δεδομένου ότι το εν λόγω κέντρο δεν 
ήταν σε λειτουργία την 7η Ιανουαρίου 2013, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να βεβαιωθούν ότι 
η απόφαση εκμετάλλευσης της URBASER ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις της 
οδηγίας IED προτού το κέντρο πολλαπλών κατηγοριών τεθεί ενδεχομένως σε λειτουργία.    

2 Η εφαρμοσιμότητα της οδηγίας EIE (2011/92/ΕE)  

 Η οδηγία EIE δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην προκείμενη περίπτωση διότι δεν πρόκειται 
για εγκατάσταση καύσης θερμικής ισχύος 300 τουλάχιστον MW ούτε για εγκατάσταση 
επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ούτε για εγκατάσταση επεξεργασίας μη 
επικίνδυνων αποβλήτων με αποτέφρωση ή χημική κατεργασία.

3 Η εφαρμοσιμότητα της οδηγίας SEVESO II (96/82/ΕΚ)  

 Η οδηγία SEVESO II δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω διότι η μέγιστη ποσότητα 
επικινδύνων αποβλήτων που μπορεί να ευρίσκονται στο κέντρο πολλαπλών κατηγοριών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 χλγρ., όπως ορίζεται στην απόφαση εκμετάλλευσης.   

4 Οι δικαστικές προσφυγές ενώπιον του εθνικού δικαστή    

 Μετά από δύο δικαστικές προσφυγές που κατετέθησαν ενώπιον του διοικητικού δικαστή 
από την ARIVEM et ESF, το Διοικητικό Δικαστήριο του Montreuil, με την από 18ης 
Απριλίου 2013 απόφασή του ακύρωσε την απόφαση αδειοδότησης διότι ο φάκελος της 
δημόσιας έρευνας της DDAE περιείχε ανακρίβειες και παραλείψεις.  

 Στη συνέχεια, η εταιρεία URBASER κατέθεσε έφεση στο Διοικητικό Εφετείο των 
Βερσαλιών. Το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να εκδώσει την απόφασή του μέχρι τις 16 
Ιουνίου 2014, το αργότερο.
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Όπως διευκρινίζεται από τις γαλλικές αρχές, εάν το εφετείο επιβεβαιώσει την απόφαση 
του διοικητικού δικαστηρίου, θα μπορούσε να κατατεθεί νέα DDAE βάσει 
αναπροσαρμογής των διαστάσεων του σχεδίου για την κατασκευή του κέντρου 
πολλαπλών κατηγοριών (βλ. σημείο 1.4). Εν εναντία περιπτώσει, η απόφαση 
αδειοδότησης της 17ης Ιανουαρίου 2011 θα τροποποιηθεί προκειμένου να 
ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις των νέων μειωμένων διαστάσεων (βλ. σημείο 1.4)      

Συμπέρασμα

 Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο διοικητικός δικαστής, στον οποίον προσέφυγε συγκεκριμένα 
ένας εκ των αναφερόντων, ακύρωσε την άδεια εκμετάλλευσης του κέντρου πολλαπλών 
κατηγοριών. Στη συνέχεια, ο φορέας εκμετάλλευσης προσέφυγε στο διοικητικό εφετείο 
προκειμένου αυτό να αποφανθεί, κατά τους προσεχείς μήνες, σχετικώς με τη νομιμότητα 
της εν λόγω αδειοδότησης και να ακυρώσει ή να επιβεβαιώσει την απόφαση του 
διοικητικού δικαστηρίου .

 Ανεξαρτήτως των αποφάσεων του διοικητικού εφετείου, οι γαλλικές αρχές έχουν 
ανακοινώσει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι διαστάσεις του κέντρου πολλαπλών κατηγοριών 
θα περιορισθούν ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ανησυχούντων περιοίκων.        

 Βάσει των πληροφοριών που παρεσχέθησαν από τις αρχές αυτές και κατόπιν των 
ανωτέρω, η Επιτροπή δεν εντοπίζει επί του παρόντος παράβαση ή κίνδυνο παράβασης 
του δικαίου της Ένωσης.


