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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

26.10.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1525/2008, της Henryka Solak, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή από τις πολωνικές αρχές της οδηγίας 99/31/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει την κατάσταση σχετικά με έναν χώρο διάθεσης αποβλήτων στην 
πόλη Stary Zamosc στην ανατολική Πολωνία, που αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 
99/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η αναφέρουσα 
επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο χώρος έχει βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία του τοπικού 
πληθυσμού και προκαλεί ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Επιπλέον, ο χώρος διάθεσης 
αποβλήτων γειτνιάζει άμεσα όχι μόνο με μια κατοικημένη περιοχή, αλλά και με ένα εθνικό 
πάρκο. Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές δεν έδωσαν συνέχεια στις επανειλημμένες 
καταγγελίες της, η αναφέρουσα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το ζήτημα 
με σκοπό να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε 
σχέση με τον εν λόγω χώρο διάθεσης αποβλήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων:

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για έναν παλαιό χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων που είναι 
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ανοικτός από το 1980. Κατά τα φαινόμενα, ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί 
να λειτουργεί δεδομένου ότι αναφέρεται ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας 
για άλλα 10 χρόνια. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την έλλειψη κατάλληλης τεχνολογίας και 
καθημερινής συντήρησης του χώρου υγειονομικής ταφής, με αποτέλεσμα να απειλείται το 
περιβάλλον και η υγεία των ανθρώπων.

Δεδομένου ότι ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής υπήρχε κατά την περίοδο θέσπισης της 
οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, εμπίπτει στους όρους που προβλέπει το 
άρθρο 14 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής. Τούτο σημαίνει ότι, έως τώρα, ο φορέας 
εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής, θα έπρεπε τόσο να έχει υποβάλει στις αρμόδιες 
αρχές σχέδιο προετοιμασίας του χώρου όσο και να έχει λάβει τυχόν επανορθωτικά μέτρα ούτως 
ώστε να μπορούσε πλέον να λειτουργεί ο χώρος υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τα κοινοτικά 
πρότυπα. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων δεν επιτρέπει τη λειτουργία χώρων 
υγειονομικής ταφής που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μετά τις 16 Ιουλίου 2009.

Θέματα που αφορούν τη Σύμβαση του Άαρχους:

Η οδηγία 2003/4/EΚ1 εξετάζει την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 
Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές 
παρέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους 
σε όποιον υποβάλλει σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε 
συμφέρον. Τούτο συνεπάγεται ειδικότερα ότι η δημόσια αρχή πρέπει να επιτρέπει την 
πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, οι οποίες 
προέρχονται ή λαμβάνονται από την εν λόγω αρχή.

Η έννοια της δημόσιας αρχής καθορίζεται σαφώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 2. Η οδηγία 
καθορίζει επίσης ειδικές προθεσμίες: το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής από τη δημόσια αρχή ή εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής, ιδίως εάν οι αιτούμενες πληροφορίες είναι εκτενείς ή περίπλοκες. 
Επιπλέον, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται επιτόπια εξέταση οποιωνδήποτε αιτούμενων 
πληροφοριών. Η εν λόγω εξέταση πρέπει να διενεργείται επιτόπου και να παρέχεται δωρεάν, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της οδηγίας. Η πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορεί να μην παρέχεται μόνον για τους ειδικούς λόγους που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά, 
λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου συμφέροντος που 
εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν μέρει,
των αιτούμενων πληροφοριών πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς εντός των προθεσμιών που 
αναφέρονται ανωτέρω, και πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής. Μάλιστα, ο αιτών 
ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε 
αδικαιολόγητα, πλήρως ή εν μέρει, ή απαντήθηκε πλημμελώς μπορεί να ασκεί προσφυγή για 
διαδικασίες επανεξέτασης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6.

                                               
1 Οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/EΟΚ του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14ης Φεβρουαρίου 2003.
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Σύμφωνα με την αναφορά, η αναφέρουσα έχει ζητήσει «επικυρωμένο φωτοαντίγραφο». Το 
ζήτημα αυτό δεν εξετάζεται σαφώς στην οδηγία. Ωστόσο, όταν μια δημόσια αρχή παρέχει 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχει, θεωρείται ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται ανταποκρίνονται πλήρως στα έγγραφα που κατέχει η εν λόγω αρχή. Επίσης, 
πρέπει να διατίθενται πληροφορίες που κατέχει η δημόσια αρχή, εκτός εάν, για τους 
προαναφερθέντες λόγους άρνησης, δεν μπορεί να κοινοποιηθεί είτε το σύνολο είτε μέρος των
πληροφοριών.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αναφέρουσα, το τελικό πόρισμα της μελέτης 
του Ιδρύματος για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος του Lublin θα 
τροποποιούνταν σε σύγκριση με προηγούμενη έκδοση. Για διάφορους λόγους μπορούν να 
διευκρινισθούν πιθανές τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων ουσίας ή 
εκτίμησης. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το ζήτημα παραπέμφθηκε στην εισαγγελική αρχή, 
η οποία διέκοψε τη διεξαγωγή της διαδικασίας για τους λόγους που εκτίθενται στην αναφορά. 
Επίσης, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι αμφισβητείται εάν και κατά πόσο το εν λόγω 
ίδρυμα θα μπορούσε να θεωρείται δημόσια αρχή υπό το πρίσμα της οδηγίας. Ωστόσο, εάν οι 
δημόσιες αρχές έχουν στην κατοχή τους τη μελέτη, πρέπει να διαθέσουν τη σχετική 
τεκμηρίωση εκτός από περιπτώσεις αιτιολογημένων λόγων άρνησης, όπως είναι η προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συμπεράσματα

Θέματα που αφορούν τη Σύμβαση του Άαρχους:

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η δημόσια αρχή δεν ενήργησε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/EΚ. Όσον αφορά την υποβολή πιθανών μελλοντικών της αιτημάτων για πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, ζητείται από την αναφέρουσα να επισημαίνει ότι οι αιτήσεις 
της βασίζονται στις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας και, όπου ενδείκνυται, να χρησιμοποιεί τις 
διαδικασίες προσφυγής που προβλέπει η πολωνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου 6.

Θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων:

Δεδομένου ότι η αναφέρουσα κάνει λόγο για την παράταση της άδειας λειτουργίας του χώρου 
υγειονομικής ταφής για 10 ακόμη χρόνια, η Επιτροπή υποθέτει ότι θα είχαν πραγματοποιηθεί 
στον εν λόγω χώρο εργασίες προετοιμασίας κατά την έννοια της οδηγίας περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς που προέβαλε η 
αναφέρουσα, η Επιτροπή θα απευθύνει επιστολή στις πολωνικές αρχές ώστε να διασφαλισθεί 
ότι ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής συμμορφούται πλήρως με τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Στις 10 Ιουλίου 2009, οι αρμόδιες πολωνικές αρχές απάντησαν στα ερωτήματα της Επιτροπής
όσον αφορά το παρόν ζήτημα ως ακολούθως:
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α) Δεν λειτουργούν χώροι υγειονομικής ταφής στον δήμο Stary Zamość. Η περίπτωση που
περιγράφεται στην επιστολή της Επιτροπής σχετίζεται με δημοτικό χώρο υγειονομικής ταφής 
στην περιοχή Kolonia Dębowiec στον δήμο Skierbieszów, που συνορεύει με τον δήμο Stary
Zamość.

β) Ο χώρος υγειονομικής ταφής διέπεται επί του παρόντος από τα εθνικά μέτρα μεταφοράς 
που εφαρμόζει η Πολωνία σε σχέση με τα απόβλητα·

γ) Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, οι φορείς διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής
υπέβαλαν περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν τις
αντίστοιχες διοικητικές αποφάσεις που καθορίζουν την έκταση στην οποία, και τον τρόπο με 
τον οποίο, οι μεμονωμένες εγκαταστάσεις θα προσαρμόζονταν στις νέες προϋποθέσεις. Με
απόφαση του 2003 ορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο ο χώρος υγειονομικής ταφής θα
προσαρμοζόταν στον νόμο περί αποβλήτων, συγκεκριμένα μέσω του εξοπλισμού του με τα 
ακόλουθα:

■ συσκευές ελέγχου και μέτρησης για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται
από τον κανονισμό του υπουργού Περιβάλλοντος της 9ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το 
πεδίο εφαρμογής, τον χρόνο, τη μέθοδο και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ελέγχου των 
χώρων υγειονομικής ταφής·

■ μια εκτεταμένη ζώνη περιβαλλοντικής προστασίας.

Επιθεωρήσεις που διενήργησε η επαρχιακή επιθεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας του 
Lublin αποκάλυψαν ότι ο φορέας διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής εκπλήρωσε τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί περιβαλλοντικής προστασίας, ο χώρος
υγειονομικής ταφής επιθεωρείται από το παράρτημα του Zamość της επαρχιακής
επιθεώρησης περιβαλλοντικής προστασίας του Lublin. Μία φορά τον χρόνο
πραγματοποιούνται προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, ενώ πραγματοποιούνται επίσης
επιτόπιοι έλεγχοι όταν και εφόσον γίνουν σχετικές καταγγελίες. Το 2008, ο έλεγχος που
διεξήχθη από τον φορέα διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής συμπεριέλαβε ελέγχους
των υπογείων υδάτων, των διασταλαζόντων υγρών και των αερίων του χώρου υγειονομικής 
ταφής, ανάλυση της σύνθεσης και της δομής των αποβλήτων και μετρήσεις της καθίζησης 
του χώρου υγειονομικής ταφής. Έλεγχοι των υπογείων υδάτων και των διασταλαζόντων 
υγρών πραγματοποιούνται άπαξ ανά τρίμηνο. Ο υδροφόρος ορίζοντας καθορίζεται κατά τη 
δειγματοληψία των υπογείων υδάτων.

Οι έλεγχοι των υπογείων υδάτων και των διασταλαζόντων υγρών εκτελούνται από
διαπιστευμένο εργαστήριο στο οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια φυσικών, χημικών και 
φυσικοχημικών ελέγχων στα υπόγεια ύδατα.

δ) Ο χώρος υγειονομικής ταφής συγκεντρώνει διασταλάζοντα υγρά και αέρια. Το 2008 και
κατά τα προηγούμενα έτη, ο έλεγχος των υπογείων υδάτων στον χώρο υγειονομικής ταφής
εκτελέσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό του υπουργού Περιβάλλοντος της 9ης Δεκεμβρίου
2002 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τον χρόνο, τη μέθοδο και τις προϋποθέσεις 
διεξαγωγής ελέγχου των χώρων υγειονομικής ταφής. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου αποκάλυψε ότι οι δείκτες που ερευνήθηκαν ήταν εντός των ορίων που είχαν
καθορισθεί για τις κατηγορίες ποιότητας μέχρι και την κατηγορία III (ύδατα πολύ καλής, 
καλής και ικανοποιητικής ποιότητας). Οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν τυχόν ρύπανση των
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υπογείων υδάτων εντός των ορίων του χώρου υγειονομικής ταφής.

Η απόφαση ορίζει επίσης ότι τα απόβλητα πρέπει να καλύπτονται από μονωτική στρώση. Οι
επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν από την επιθεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας τα
τελευταία χρόνια έχουν καταδείξει ότι δεν έχουν τηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις οι οδηγίες
για τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής όσον αφορά τη χρήση μονωτικών 
στρώσεων. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον φορέα διαχείρισης του χώρου υγειονομικής
ταφής σε σχέση με τις ελλείψεις που εντοπίσθηκαν.

ε) Ο διοικητής της επαρχίας Lubelskie εξέδωσε απόφαση στις 30 Οκτωβρίου 2007 σε σχέση
με τον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής, χορηγώντας ολοκληρωμένη άδεια λειτουργίας 
χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων για τα δημοτικά απόβλητα. Κατόπιν αιτήματος του
φορέα διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής, η απόφαση εκδόθηκε για την περίοδο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Συμπεράσματα

Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες πολωνικές αρχές αποκαλύπτουν ότι ο
φορέας εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής ταφής διαθέτει έγκυρη άδεια και ότι ο εν 
λόγω φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί από την αρμόδια
αρχή όσον αφορά την προσαρμογή της εγκατάστασης στις νομικές απαιτήσεις. Ο έλεγχος
δεν αποκάλυψε τυχόν ρύπανση των υπογείων υδάτων εντός των ορίων του χώρου 
υγειονομικής ταφής. Η εγκατάσταση υπόκειται σε συστηματικές επιθεωρήσεις από την
επαρχιακή επιθεώρηση περιβαλλοντικής προστασίας. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον
φορέα διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής σε σχέση με τις ελλείψεις και τις 
παρατυπίες που εντοπίσθηκαν.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν μπορεί
να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα στην προκειμένη
περίπτωση.


