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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0396/2009, του Salvatore Fatone, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία
συνοδεύεται από 152 υπογραφές, σχετικά με εγκατάσταση μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Cuma-Licola (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη δυσοσμία που αναδίδεται από μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων, στην οποία διοχετεύεται μεγάλο τμήμα των αποχετευτικών λυμάτων της Νάπολης 
και γειτονικών κοινοτήτων. Ο αναφέρων ενημερώνει ότι οι όποιες διαδηλώσεις, 
διαμαρτυρίες, άρθρα στον Τύπο και επίσημες καταγγελίες έχουν αγνοηθεί από τα θεσμικά 
όργανα ή χρησιμοποιούνται από τους πολιτικούς για πολιτικό και μόνον όφελος. Δεν έχει 
πραγματοποιηθεί καμία απολύτως ενέργεια για να βελτιωθεί επί τόπου η κατάσταση. Μόνον 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα που οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, δεν 
εκτίθενται στη δυσοσμία οι κάτοικοι της περιοχής Cuma-Licola. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
η μονάδα δυσλειτουργεί και ότι προκαλεί ρύπανση στα παρακείμενα θαλάσσια ύδατα. Για 
τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει την κοινότητά του να 
ανακτήσει ομαλές συνθήκες διαβίωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

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



PE429.645vREV 2/3 CM\797132EL.doc

EL

περιβάλλον (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία 
ΕΠΕ), σχέδια που αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ 
άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας κατασκευής. Οι μονάδες 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

Το ενδεχόμενο να αναδίδονται οσμές από μια τέτοια μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
θα έπρεπε να είχε εκτιμηθεί στην έκθεση ΕΠΕ· ωστόσο, ο αναφέρων δεν παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αν πραγματοποιήθηκε μια τέτοια διαδικασία. Ο ίδιος, πάντως, 
δηλώνει σαφώς ότι δεν θέτει ερωτήματα σχετικά με την παρουσία του σταθμού επεξεργασίας 
λυμάτων στην περιοχή· απλώς εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υποτιθέμενη 
δυσλειτουργία του.

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 οδηγία καλύπτει ορισμένες κατηγορίες 
δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Η υποτιθέμενη δυσλειτουργία 
μιας μονάδας επεξεργασίας αυτού του είδους αποτελεί ζήτημα το οποίο θα πρέπει να 
εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τις εθνικές διατάξεις τοπικής διαδικασίας 
καταγγελιών.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Συμπληρωματικές πληροφορίες που εστάλησαν από τον αναφέροντα περιλαμβάνουν 
δημοσιεύματα εφημερίδων («Il Mattino», «La Repubblica») που υπογραμμίζουν ότι οι 
τρέχουσες απορρίψεις από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δεν τηρούν τις οριακές τιμές 
όσον αφορά τις απορρίψεις λυμάτων, μολύνοντας τα ύδατα κολύμβησης στη γύρω περιοχή 
και έχοντας, έτσι, επίσης σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τον τουρισμό στην περιοχή. 

Όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων, η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει 
σαφείς υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2:
 συλλογή των λυμάτων σε όλες τις αστικές περιοχές («οικισμοί») με πληθυσμό άνω των

2 000 κατοίκων ή αντίστοιχο βαθμό ρύπανσης από λύματα («μονάδες ισοδύναμου 
πληθυσμού»)·

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
2 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L 135 της 30.5.1991
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 επεξεργασία των λυμάτων, με το επίπεδο της επεξεργασίας να εξαρτάται από το μέγεθος 
του οικισμού και τα χαρακτηριστικά των θιγόμενων υδάτων· στην περίπτωση της 
ευρύτερης περιοχής της Νάπολης, συμπεριλαμβανομένου του Pozzuoli, το απαιτούμενο 
επίπεδο επεξεργασίας είναι η δευτεροβάθμια επεξεργασία1·

 λειτουργία και συντήρηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ούτως ώστε να 
συμμορφώνονται με τις καθορισμένες τιμές εκπομπών, στην προκειμένη περίπτωση της
«δευτεροβάθμιας επεξεργασίας», και να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο των απορρίψεων 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση· ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων, καθώς και 
οι μέθοδοι αναφοράς για τη διεξαγωγή των ελέγχων καθορίζονται στην οδηγία·

 τα κράτη μέλη οφείλουν να διατηρούν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του 
ελέγχου των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και να τις διαθέτουν στην Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματός της.

Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες 
που διατίθενται στο Διαδίκτυο, έχουν προκαλέσει τις σοβαρές ανησυχίες της Επιτροπής 
σχετικά με το κατά πόσον τηρούνται δεόντως οι διατάξεις της οδηγίας για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων. Η Επιτροπή έχει ζητήσει πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά 
με τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Cuma.

Όσον αφορά το ζήτημα της δυσοσμίας που αναδίδεται από τη μονάδα επεξεργασίας, αυτή 
φαίνεται να συνδέεται με τη μη ορθή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας· παρόλο που η 
οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεν ορίζει προϋποθέσεις για τη διαχείριση 
των οσμών αυτή καθαυτή, μία μονάδα που λειτουργεί σωστά δεν θα έπρεπε, στην πράξη, να 
αποτελεί πηγή έντονης όχλησης λόγω οσμών. Ως εκ τούτου, στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή θα 
επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την οδηγία 
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να παρατηρήσει ότι 
οι διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα2 ισχύουν και για τα λύματα, όπου αυτά δεν 
καλύπτονται από άλλες κοινοτικές ή εθνικές νομοθεσίες, και ότι η εν λόγω οδηγία ορίζει 
επιτακτικά την αποφυγή ενοχλήσεων από οσμές κατά την επεξεργασία των αποβλήτων.

Συμπέρασμα

Με δεδομένες τις περαιτέρω πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων, η Επιτροπή έχει 
ζητήσει πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων και τη συμμόρφωση αυτής με την οδηγία για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων. Μετά τη λήψη της απάντησης από τις ιταλικές αρχές, η Επιτροπή θα 
ενημερώσει μέσω συμπληρωματικής ανακοίνωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
αποτελέσματα.

                                               
1 Συγκεκριμένα, στο Παράρτημα Ι.Β, πίνακας 1, της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ· στην οδηγία ορίζονται λεπτομέρειες 
για άλλους οικισμούς και θιγόμενα ύδατα που θεωρούνται ευαίσθητες περιοχές, αλλά δεν αναφέρονται εν 
προκειμένω.
2 Οδηγία 2006/12/ΕΚ, ΕΕ L 114 της 27.4.2006, άρθρο 4, παράγραφος 1 «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται 
να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε: . . . (β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές· . . 
.»


