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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1277/2009, του Jochen Bremer, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης πολιτών "Sophienhütte am Harz", σχετικά με μια μονάδα 
επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων με χωρητικότητα τριών τόνων 
ανά ώρα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες για μια σχεδιαζόμενη μονάδα θερμικής επεξεργασίας 
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων με χωρητικότητα τριών τόνων ανά ώρα. Εκφράζει τον 
φόβο ότι η τοποθεσία στην οποία σχεδιάζεται να ανεγερθεί η μονάδα στο Langelsheim 
(Γερμανία), μια τοποθεσία που στο παρελθόν χαρακτηριζόταν από υψηλή ρύπανση και στη 
συνέχεια απορρυπάνθηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ, θα υποστεί για άλλη μια φορά τις 
επιπτώσεις της ρύπανσης, επιτείνοντας τον σοβαρό αντίκτυπο της χημικής μονάδας στην 
περιβάλλουσα έκταση. Επίσης φοβάται ότι τα επίπεδα της τοπικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
τα οποία σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες προσεγγίζουν ήδη τα προκαθορισμένα 
ανώτατα όρια, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα των μεταφορών των 
αποβλήτων που εκτελούνται οδικώς. Επιπλέον, στην εν λόγω περιοχή σχεδιάζεται επίσης να 
ανεγερθεί μια μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας που θα λειτουργεί με καύση ξύλου. Ο 
αναφέρων ανησυχεί ότι η ποιότητα της ατμόσφαιρας και του πόσιμου νερού στην περιοχή θα 
επιδεινωθεί λόγω των αναμενόμενων υψηλών επιπέδων εκπομπών σωματιδίων και βαρέων 
μετάλλων, ότι οι γεωργοί δεν θα μπορούν πλέον να καλλιεργούν ορισμένα προϊόντα καθώς 
και ότι οι περίοικοι θα υποστούν σοβαρές οικονομικές ζημίες ύστερα από τη δραστική πτώση 
της αξίας των ακινήτων τους αν κατασκευαστεί η μονάδα. Επιθυμεί να διερευνηθεί αν η 
σχεδιαζόμενη ανέγερση μιας τέτοιας μονάδας σε αυτήν την τοποθεσία συνάδει με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύει σήμερα.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η ομάδα δράσης πολιτών που εκπροσωπείται από τον αναφέροντα αντιτίθεται στην 
προβλεπόμενη κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας αξιοποίησης αποβλήτων για την 
παραγωγή ενέργειας για τη θερμική επεξεργασία στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων με 
χωρητικότητα τριών τόνων ανά ώρα. Η αναφορά απαριθμεί μια σειρά πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στο περιβάλλον η μονάδα και οι οποίες εγείρουν 
ιδιαίτερες ανησυχίες στους πολίτες της πόλης Langelsheim (Κάτω Σαξονία, Γερμανία), ιδίως 
όσον αφορά τον κίνδυνο πιθανών σωρευτικών επιπτώσεων στη ρύπανση της ατμόσφαιρας 
και τη μόλυνση (πόσιμων) υδάτων και γεωργικών εκτάσεων σε γειτονικές περιοχές, καθώς 
την πρόκληση οχλήσεων από την αυξημένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και τις οσμές. 
Επιπλέον, η σχεδιαζόμενη μονάδα, σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα έχει σημαντικές 
δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως μείωση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων, μετανάστευση του πληθυσμού, υποτίμηση της αξίας των ακινήτων και 
απώλεια εισοδήματος, κυρίως στον τουριστικό και τον γεωργικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων ζητεί να αξιολογηθεί η καταλληλότητα της τοποθεσίας 
Langelsheim, ως θέσης για τη μελλοντική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ελέγχοντας δεόντως 
το έργο βάσει της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη αγοράσει την απαιτούμενη γη για τη μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής από τον δήμο Langelsheim και επίσης, τον Ιούλιο του 2009, έλαβε μια 
πρώτη προκαταρκτική ειδοποίηση ("Vorbescheid") η οποία επιβεβαιώνει τη γενική 
καταλληλότητα της τοποθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία του προβλεπόμενου 
έργου, επιτρέποντας τη συνέχιση του λεπτομερούς σχεδιασμού του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πορίσματα και τις διατάξεις της εν λόγω προσωρινής απόφασης, προκειμένου να 
υποβληθεί επισήμως αίτηση για τις απαραίτητες άδειες κατασκευής και λειτουργίας των 
σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων. Η προκαταρκτική ειδοποίηση εκδόθηκε κατόπιν επίσημης 
διαδικασίας έγκρισης, η οποία περιλάμβανε επίσης εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και διαβούλευση με το κοινό (κατά τον Οκτώβριο/ Νοέμβριο του 2008 και τον 
Ιούλιο/Αύγουστο του 2009).

Έως τον Ιανουάριο του 2010, ο επενδυτής δεν είχε υποβάλει ακόμη αίτηση για την έγκριση 
των αναγκαίων αδειών του έργου. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από τον Τύπο 
(Δεκέμβριος 2009), φαίνεται ότι ο ανάδοχος –λόγω μιας υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον 
δικαστηρίου, καθώς και των μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών– μπορεί να 
συμμετάσχει σε περαιτέρω συζητήσεις, στις αρχές του 2010, με τις τοπικές αρχές σχετικά με 
τις προθέσεις του αναδόχου όσον αφορά την περαιτέρω εξέταση του έργου και του 
χρονοδιαγράμματός του.

Στις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων δεν γίνεται μνεία σε τυχόν πιθανή παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Πέραν του γενικού αιτήματος να διεξαχθεί πλήρης έλεγχος της 
καταλληλότητας της τοποθεσίας που έχει επιλεγεί ως θέση για την υλοποίηση του έργου, δεν 
υπάρχει επίσης συγκεκριμένη ανησυχία όσον αφορά πιθανή παραβίαση της εθνικής 
νομοθεσίας.
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Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην αναφορά δεν επαρκούν όσον αφορά τη νομοθεσία 
της ΕΕ και, ελλείψει επίσημης απόφασης, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθούν παραβάσεις 
της νομοθεσίας της ΕΕ στο στάδιο αυτό.


