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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1367/2007, της Eliane Audonet, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με εναντίωση σε δύο σχέδια 
τεράστιων χωματερών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την κατασκευή δύο τεράστιων χωματερών (175 000 τόνων 
ετησίως), οι οποίες αναφέρονται παραπλανητικά ως «κέντρα αποθήκευσης αποβλήτων 
τελικού σταδίου», σε γεωργική περιφέρεια στα περίχωρα του Παρισιού (Sud-Essonne). Η 
αναφέρουσα, φοβούμενη τις σωρευτικές επιπτώσεις στο έδαφος, τα εσωτερικά ύδατα και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και την προφανή ζημία στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, 
ζητεί από την Ένωση να λάβει προληπτικά μέτρα, καθώς ένα από τα έργα έχει ήδη υποβληθεί 
σε διαδικασία διαβούλευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία περί υγειονομικής ταφής 
των αποβλήτων1, για τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής μπορεί να δοθεί άδεια από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές μόνο εάν από τα χαρακτηριστικά του χώρου ταφής (ύπαρξη υπόγειων 
υδάτων, αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, προστασία της φύσης 
ή της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.) προκύπτει ότι η χωματερή δεν προκαλεί σοβαρό 
περιβαλλοντικό κίνδυνο (διάταξη 1.2 στο παράρτημα Ι της οδηγίας περί υγειονομικές ταφής 
των αποβλήτων).
                                               
1 1999/31/ΕΚ της 26.04.1999 ΕΕ L 182 της 16.7.1999
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Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ1 και την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ2 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των χώρων υγειονομικής ταφής εάν οι χώροι αυτοί είναι πιθανόν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Τέλος, οι χώροι υγειονομικής ταφής μπορούν να λειτουργούν μόνο εάν οι φορείς 
εκμετάλλευσης έχουν λάβει άδεια υγειονομικής ταφής από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με 
τους όρους που τίθενται στο άρθρο 8 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, 
περιλαμβανομένης της ευθυγράμμισης των σχεδιαζόμενων χώρων ταφής με τα σχέδια 
διαχείρισης των αποβλήτων που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε ισχύ. 

Η αναφέρουσα παρέχει στοιχεία όσον αφορά δυο χώρους υγειονομικής ταφής που βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή στο σχέδιο του σχεδιασμού. Εξ όσων αντιλαμβάνεται η Επιτροπή, η 
κατασκευή των χώρων υγειονομικής ταφής δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και αυτή την 
περίοδο πραγματοποιούνται δημόσιες διαβουλεύσεις σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. 

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν κατάλληλες τοποθεσίες για την κατασκευή 
νέων χώρων υγειονομικής ταφής. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων έχει 
μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία της Γαλλίας, επομένως πιστεύεται ότι οι αρμόδιες αρχές 
γνωρίζουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την κατασκευή νέων χώρων 
υγειονομικής ταφής. Στην παρούσα φάση της υπόθεσης, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της 
στοιχεία που να την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει συντελεστεί παράβαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας. Ωστόσο, εάν η αναφέρουσα παράσχει αργότερα στην Επιτροπή στοιχεία που να 
την οδηγήσουν στην εκτίμηση ότι οι σχεδιαζόμενοι χώροι υγειονομικής ταφής αντίκεινται 
στην κοινοτική νομοθεσία, η Επιτροπή θα εξετάσει τις πληροφορίες αυτές και θα λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα.

                                               
1 ΕΕ L 073 της 14.3.1997, σελ. 5
2 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17


