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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0249/2007, της Pauline Smout, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για 
χώρο υγειονομικής ταφής στο λατομείο Hafod, στο Wrexham (Ουαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επικρίνει την απόφαση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ουαλίας να 
χορηγήσει άδεια για χώρο υγειονομικής ταφής στο λατομείο Hafod, στο Wrexham (Ουαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω απόφαση παραβλέπει την κοινοτική 
νομοθεσία για το περιβάλλον και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η αναφέρουσα εξηγεί ότι 
η αίτηση για χώρο υγειονομικής ταφής στο λατομείο Hafod απορρίφθηκε το 1988 και μέρος 
του λατομείου χαρακτηρίστηκε ειδική ζώνη διατήρησης το 2004. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, ο αιτών άσκησε έφεση κατά της απόρριψης της άδειας και κέρδισε, παρά τις 
διαμαρτυρίες των κατοίκων και της περιβαλλοντικής ομάδας. Η αναφέρουσα αμφισβητεί την 
απόφαση της υπηρεσίας περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι η χορήγηση άδειας για τον χώρο 
υγειονομικής ταφής παραβλέπει τον αντίκτυπο που αυτός θα είχε στους κατοίκους, καθώς και 
στο σημερινό καθεστώς της περιοχής ως ειδικής ζώνης διατήρησης και παρέχει κίνητρα για 
τη μη αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής για την ανακύκλωση των 
αποβλήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.
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Η αναφέρουσα αμφισβητεί άδεια που χορήγησε τον Οκτώβριο του 2004 η Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Ουαλίας για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στο λατομείο 
Hafod (Wrexham) για τους ακόλουθους λόγους:

– βρίσκεται σε περιοχή που χαρακτηρίστηκε ειδική ζώνη διατήρησης το 2004·
– παραβλέπει τον πιθανό αντίκτυπο στους κατοίκους·
– παρέχει κίνητρα για την απόθεση αποβλήτων σε χώρο υγειονομικής ταφής, αντί να 

προάγει την ανακύκλωσή τους· και
– προστίθεται στις αρνητικές επιπτώσεις που ήδη προκαλούνται στον μικρό οικισμό από 

τρεις μεγάλους χώρους υγειονομικής ταφής, αρκετούς μικρότερους και μια τοξική λίμνη.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να επιλέγουν την υγειονομική ταφή 
ή άλλες μεθόδους επεξεργασίας για τη διάθεση των αποβλήτων.

Στην περίπτωση της υγειονομικής ταφής, η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων1 θεσπίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την κατασκευή, τη λειτουργία, την παύση 
λειτουργίας και τη μετέπειτα διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής προκειμένου να 
αποτρέπονται ή να μειώνονται στο μέτρο του δυνατού οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η θέση των χώρων υγειονομικής ταφής πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις παραμέτρους της προστασίας της φύσης ή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή.

Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον εάν η 
λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ3 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας προβλέπει ότι κάθε σχέδιο 
το οποίο είναι δυνατόν να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) ή σε 
ζώνη ειδικής προστασίας πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίμηση ως προς τις επιπτώσεις του 
στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του.

Η αναφέρουσα έχει ήδη επικοινωνήσει απευθείας με την Επιτροπή, η οποία αξιολόγησε το 
πρόβλημα που την απασχολεί. Όπως φαίνεται, πριν από τη χορήγηση της άδειας 
διενεργήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
εκτίμησαν τον πιθανό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής στην ΕΖΔ.
Έτσι, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η άδεια για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής 
εντός της ΕΖΔ ανακλήθηκε.

Συμπεράσματα

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
2  ΕΕ L 073 της 14.3.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στην πρώτη ανακοίνωσή της σχετικά με την παρούσα αναφορά με ημερομηνία 19 Οκτωβρίου
2007, η Επιτροπή εξήγησε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να διαπιστωθεί 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Ύστερα από αυτήν την ανακοίνωση, παρασχέθηκαν 
περαιτέρω στοιχεία από την αναφέρουσα. 

Την αναφέρουσα απασχολεί κυρίως η εγγύτητα του χώρου υγειονομικής ταφής με κατοικίες, 
και όχι τόσο ο πιθανός αντίκτυπος στην παρακείμενη ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) που έχει 
χαρακτηρισθεί ως τέτοια σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1. Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 δεν προβλέπει σαφείς προδιαγραφές όσον αφορά την 
ελάχιστη απόσταση που επιτρέπεται να απέχει ένας χώρος υγειονομικής ταφής από 
κατοικημένες περιοχές. Η αρχική πρόταση οδηγίας της Επιτροπής περιείχε πράγματι μία 
τέτοια αναφορά, αλλά η εν λόγω διάταξη δεν διατηρήθηκε στο κείμενο που εγκρίθηκε τελικά 
από τον νομοθέτη. 

Φαίνεται ότι το 1992 πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον 
χώρο υγειονομικής ταφής βάσει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον3, και ότι η οικοδομική 
άδεια χορηγήθηκε το 1995. Στη συνέχεια χαρακτηρίσθηκε η ΕΖΔ σε τμήμα της περιοχής που 
είχε παραχωρηθεί για τη μελλοντική κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής και ως εκ 
τούτου η άδεια κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής στην εν λόγω περιοχή 
ανακλήθηκε. Οι αναφέροντες εξέφρασαν ανησυχίες ότι, κατόπιν αυτού, τροποποιήθηκε μεν η 
άδεια, χωρίς όμως να υπαχθεί σε απόφαση επιλογής βάσει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
προκειμένου να αξιολογηθεί εάν απαιτούνταν νέα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η Επιτροπή έθεσε την εν λόγω αναφορά υπόψη του Ηνωμένου Βασιλείου σε πρόσφατη 
συνεδρίαση. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξήγησαν ότι η οικοδομική άδεια που 
παραχωρήθηκε το 1995 για τον χώρο υγειονομικής ταφής διαφοροποιήθηκε το 1998, αλλά 
ότι αυτό έγινε αποκλειστικά και μόνο για να επεκταθεί ο χρόνος λειτουργίας του χώρου 
υγειονομικής ταφής και όχι για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην παλαιά άδεια. Οι ίδιες οι 
προϋποθέσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/11/ΕΚ4, 
δεν εφαρμόστηκαν, καθώς η επέκταση του χρόνου λειτουργίας δεν αποτελεί ζήτημα που 
εμπίπτει στο σημείο 13 του Παραρτήματος II της οδηγίας. Αναφορικά με τις καταγγελίες 
σχετικά με οχλήσεις από οσμές, φαίνεται ότι οι οσμές από τον χώρο υγειονομικής ταφής 
είχαν υποβληθεί σε απόσμηση, αν και η αναφέρουσα εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχίες 
σχετικά με τις επιπτώσεις της μόλυνσης στην υγεία των παιδιών. Δεν καθίσταται σαφές εάν 
επί του παρόντος εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με τις οσμές. 

Η αναφέρουσα εξέφρασε επίσης ανησυχίες και για ενδεχόμενη μόλυνση των υδάτων του 
ποταμού Dee λόγω των χώρων υγειονομικής ταφής στην εν λόγω περιοχή και των υπόγειων 
υδάτων κάτω από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, καθώς οι εν λόγω ισχυρισμοί 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
3 EE L 175 της 5.7.1985, σ. 40 
4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5
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ήταν πολύ γενικοί και, χωρίς πιο συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με την πραγματική 
μόλυνση που είχε σημειωθεί, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να τους διερευνήσει με 
ουσιαστικό τρόπο σε συνεργασία με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, από 
τις διαθέσιμες πληροφορίες συνάγεται ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.


