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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0148/2009, του κ. J.S., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χημική 
μόλυνση που προκαλείται από τη δραστηριότητα του εργοστασίου Adisseo και τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της στην υγεία των κατοίκων μιας γαλλικής πόλης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι του Commentry (Γαλλία) εκτίθενται σε μεγάλη 
χημική μόλυνση λόγω της δραστηριότητας του εργοστασίου Adisseo. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, τοξικά απόβλητα απορρίπτονται στον ποταμό Œil σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο.
Ο αναφέρων δηλώνει ότι είναι πολλές φορές αδύνατον να αναπνεύσει κανείς και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει επειγόντως μέτρα προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι του Commentry (Γαλλία) εκτίθενται σε σοβαρή 
χημική μόλυνση λόγω της δραστηριότητας της μονάδας Adisseo (σε απόσταση περίπου 3-
4 χλμ.). Η μονάδα ανήκει σε κινεζική εταιρεία και παράγει, μεταξύ άλλων βιταμίνη Α και 
μεθειονίνη.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τοξικά απόβλητα απορρίπτονται στον ποταμό Œil, ιδίως τη 
νύχτα, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της άγριας ζωής. Συχνά είναι αδύνατον να αναπνεύσει 
κανείς και πολλοί άνθρωποι πάσχουν από αναπνευστικές παθήσεις. Επιπλέον, υπάρχει ένα 
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λατομείο και ένας χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων που συνδέονται με τη μονάδα του 
Adisseo, όπου τοξικές ουσίες θάβονται και καταλήγουν στον ποταμό.

Κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2009, ο αναφέρων επικοινώνησε 
κατ’ επανάληψη, αλλά ανεπιτυχώς, με το γαλλικό υπουργείο Περιβάλλοντος και άλλες αρχές.
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι τοπικές αρχές δεν έλαβαν κανένα προληπτικό μέτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε βλάβη στη μονάδα στις 19 Ιανουαρίου 2009, η οποία 
προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ρύπανση.

Οδηγία IPPC

Το παράρτημα I της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης (στο εξής, οδηγία IPPC, κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/ΕΚ)1

απαριθμεί τις κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της εν λόγω οδηγίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή 
βασικών χημικών οργανικών προϊόντων, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημική ή 
βιολογική διεργασία για την παρασκευή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων – αμφότερες σε 
βιομηχανική κλίμακα. Βάσει των πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων, η εγκατάσταση 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC.

Η οδηγία IPPC απαιτεί από τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπής βασισμένες στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), οι οποίες έχουν σχεδιασθεί για την πρόληψη και, όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, τη γενικότερη μείωση των εκπομπών και του αντικτύπου στο 
περιβάλλον συνολικά. Επομένως, η πρόληψη ή η μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα 
ύδατα και το έδαφος πρέπει να εξετάζεται στις περιβαλλοντικές άδειες που εκδίδονται 
σύμφωνα με την οδηγία IPPC.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει διάφορα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, τα οποία καλύπτουν τις 
δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC και τα οποία πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τη θέσπιση οριακών τιμών εκπομπής 
βάσει των ΒΔΤ, ισοδύναμων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για τέτοιες εγκαταστάσεις. Το 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ που αφορά την παρασκευή χημικών οργανικών προϊόντων που 
παράγονται σε μεγάλες ποσότητες εγκρίθηκε το 2003.

Το άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας IPPC απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να 
περιλαμβάνουν στην άδεια οριακές τιμές εκπομπής για τις ρυπογόνους ουσίες που αναμένεται 
να εκπέμπονται από την οικεία εγκατάσταση σε σημαντική ποσότητα λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση τους και τη δυνατότητα διασποράς της μόλυνσης από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Το 
άρθρο III της οδηγίας θεσπίζει ενδεικτικό κατάλογο των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εφόσον είναι κατάλληλες για τον καθορισμό των οριακών 
τιμών εκπομπής. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει ρυπογόνους ουσίες για την ατμόσφαιρα 
και τα ύδατα.

Το άρθρο 9 παράγραφος 5 ορίζει ότι η άδεια περιλαμβάνει κατάλληλες απαιτήσεις 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8
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παρακολούθησης των απορρίψεων, ενώ το άρθρο 14 στοιχείο β) υποχρεώνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης των απορρίψεων.

Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)

Στόχος της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ1 είναι η προστασία όλων των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, θεσπίζοντας υποχρέωση αποφυγής κάθε υποβάθμισης 
της κατάστασης και επίτευξης καλής ποιότητας κατά κανόνα έως το 2015. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μειώσουν σταδιακά τις 
απορρίψεις, τις εκπομπές και τις διαρροές ουσιών προτεραιότητας και να παύσουν ή να 
εξαλείψουν σταδιακά τις απορρίψεις, τις εκπομπές και τις διαρροές επικίνδυνων ουσιών 
προτεραιότητας (άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv), άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 8 
της ΟΠΥ).

Οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες

Τα άρθρα 4 και 6 της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες 2006/11/ΕΚ2 (κωδικοποιημένη 
έκδοση της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ) απαιτούν από τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την εξάλειψη και τη μείωση της μόλυνσης που οφείλεται σε επικίνδυνες ουσίες που 
απορρίπτονται στα επιφανειακά ύδατα. Επομένως, πρέπει να απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για σημειακές πηγές απορρίψεων στα 
ύδατα οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (οι οποίες περιλαμβάνονται στις 
ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας για τις επικίνδυνες ουσίες και στα 
παραρτήματα VIII και X της ΟΠΥ). Ωστόσο, η οδηγία αυτή θα καταργηθεί έως τις 
22 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, οι δε 
επιχειρησιακές υποχρεώσεις της θα αντικατασταθούν από τις οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 
2008/105/ΕΚ. Ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών που ιεραρχούνται δυνάμει της οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ σε ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 22ας Ιουνίου 1982 
αντικαθίσταται, δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
από τον κατάλογο ουσιών προτεραιότητας που εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 16 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα οδηγία 2008/105/ΕΚ3 σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων θεσπίζει πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος για 33 ουσίες προτεραιότητας και επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας (οι 
οποίες καλούνται «ουσίες προτεραιότητας» και αποτελούν αντικείμενο του παραρτήματος X 
της ΟΠΥ) και 8 άλλους ρύπους. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν την εν λόγω οδηγία 
έως τις 13 Ιουλίου 2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα ύδατα που προαναφέρθηκε, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου ως ελάχιστες απαιτήσεις. Αυτού του είδους οι έλεγχοι 
                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1
2 ΕΕ L 64 της 04.03.2006, σ. 52
3 ΕΕ L 348 της 24.12..2008, σ. 84
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περιλαμβάνουν ελέγχους εκπομπών βασισμένους σε ΒΔΤ, ελέγχους διάχυτων επιπτώσεων 
βασισμένους σε βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές 
εκπομπής (οι οποίες ορίζονται σε διάφορα νομοθετήματα σε κοινοτικό επίπεδο, άρθρο 10 της 
ΟΠΥ) και προς τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (τα οποία θεσπίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο για τις ουσίες προτεραιότητας από την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος και σε εθνικό επίπεδο για τις κυριότερες ρυπογόνους ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII της ΟΠΥ).

Οδηγία-πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων1 (στο εξής η οδηγία-
πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα) ορίζει ότι «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:

α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την πανίδα 
και τη χλωρίδα·
β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές·
γ) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 2 ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
αποβλήτων.

Οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Επιπλέον, στόχος της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 (στο εξής η οδηγία για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων) είναι «ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για την κατά το 
δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της 
ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας 
και των επιπτώσεων σε όλο το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από 
την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής 
ταφής».

Νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 182 της 16.7.1999, σ. 1, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ L 284 1 της 31.10.2003) και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ L 311 1 της 21.11.2008).
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Η οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ1 με τις τέσσερις θυγατρικές οδηγίες της 1999/30/ΕΚ2, 
2000/69/ΕΚ3, 2002/3/ΕΚ4, 2004/107/ΕΚ5, και η πρόσφατη οδηγία 2008/50/ΕΚ6 ρυθμίζουν 13 
ρυπογόνους ουσίες7 για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση των επιπέδων συγκέντρωσης σε 
ολόκληρη την επικράτεια. Τα εν λόγω επίπεδα συγκρίνονται με τις οριακές τιμές και τις 
τιμές-στόχους που επίσης θεσπίζονται στις οδηγίες. Οι οσμές δεν ρυθμίζονται σε κοινοτικό 
επίπεδο.

Οι οδηγίες θεσπίζουν ελάχιστο αριθμό σταθμών μέτρησης και κριτήρια γεωγραφικής 
κατανομής ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα διενέργειας συγκρίσιμης εκτίμησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Η θέση των σημείων δειγματοληψίας πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να 
παρέχει αντιπροσωπευτικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση του κοινού σε 
συγκεντρώσεις και τα σημεία στα οποία εμφανίζονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στις 
οποίες ενδέχεται να εκτεθεί ο πληθυσμός για διάστημα το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με 
το μέσο διάστημα των οριακών τιμών. Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας καθορίζεται 
από το μέγεθος του πληθυσμού του οικισμού ή της ζώνης και το επίπεδο των 
συγκεντρώσεων. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αναπτύξουν τη μέθοδο για την κατάλληλη 
μέτρηση της ποιότητας του αέρα κοντά σε σημαντικές σημειακές πηγές, λαμβάνοντας υπόψη 
την πυκνότητα των εκπομπών, τις πιθανές διαδρομές διάδοσης της ρύπανσης του 
ατμοσφαιρικού αέρα και τη δυνητική έκθεση του πληθυσμού.

Όταν τα μετρηθέντα αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης υποδεικνύουν δυνητική υπέρβαση 
συγκεκριμένων οριακών τιμών ή τιμών-στόχων στη ζώνη ποιότητας του αέρα, απαιτείται 
διεξοδικότερη εκτίμηση της ζώνης υπέρβασης και της έκθεσης του πληθυσμού. Πρέπει να 
συνοδεύεται από τον εντοπισμό των συναφών πηγών που συμβάλλουν στην υπέρβαση και 
την ανάπτυξη σχεδίων ποιότητας του αέρα με συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού των 
εκπομπών.

Βάσει της νομοθεσίας που παρατίθεται ανωτέρω, τα σχόλια της Επιτροπής στις παρατηρήσεις 
του αναφέροντος έχουν ως ακολούθως.

Σύμφωνα με την οδηγία IPPC, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις (δηλαδή εκείνες που 
βρίσκονταν σε λειτουργία ήδη πριν από την 30ή Οκτωβρίου 1999) πρέπει να λειτουργούν 
σύμφωνα με ολοκληρωμένη άδεια έως την 30ή Οκτωβρίου 2007. Οι νέες εγκαταστάσεις 
πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της οδηγίας από την έναρξη της λειτουργίας 
τους.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας, η αρμόδια αρχή αποφασίζει για ποιες ρυπογόνους 
ουσίες θεσπίζονται οριακές τιμές εκπομπής στην άδεια και ποιες είναι οι λοιπές προϋποθέσεις 
έκδοσης της άδειας (π.χ. απαιτήσεις παρακολούθησης των εκπομπών).

                                               
1 ΕΕ L 296 της 21.11.96
2 ΕΕ L 163 της 29.6.1999
3 ΕΕ L 313 της 13.12.2000
4 ΕΕ L 67 της 9.3.2002
5 ΕΕ L 23 της 26.1.2005
6 ΕΕ L 152 της 11.6.2008
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
αξιολογήσει κατά πόσον η οικεία εγκατάσταση λειτουργεί βάσει άδειας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία IPPC και κατά πόσον συμμορφώνεται ή όχι με τις προϋποθέσεις 
χορήγησης της άδειας.

Η Επιτροπή εξέτασε πρόσφατα τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν για υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Γαλλία δεν έχει υποβάλει ακόμη τα 
δεδομένα που ζητήθηκαν.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τη χημική μόλυνση των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή 
της υδρολογικής λεκάνης Loire-Bretagne, στην οποία ανήκει ο ποταμός Œil. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 και του παραρτήματος II της ΟΠΥ, οι γαλλικές αρχές προσδιόρισαν 
ως σημαντικές πιέσεις τις αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών, θρεπτικών ουσιών 
και παρασιτοκτόνων στα επιφανειακά ύδατα. Η αξιολόγηση του αντικτύπου των πιέσεων που 
προαναφέρθηκαν έδειξε ότι ο ποταμός Œil κινδυνεύει να μην πληροί τους στόχους 
περιβαλλοντικής ποιότητας της ΠΟΥ (άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv)).
Επομένως, οι γαλλικές αρχές θα υποχρεωθούν να επεξεργασθούν τα αναγκαία μέτρα στο 
πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού, προκειμένου να 
συμμορφωθούν προς τα πρότυπα ποιότητας του περιβάλλοντος και τις οριακές τιμές 
εκπομπής.

Τα σχέδια διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης και τα προγράμματα μέτρων πρέπει να 
οριστικοποιηθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009, πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο 
επιχειρησιακούς στόχους ποιότητας όσο και μέτρα για την επίτευξη της καλής αυτής 
ποιότητας, και πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2010. Μετά την 
ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση των εν λόγω εκθέσεων και θα 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, και θα 
συνεχίσει να αξιολογεί τη συμμόρφωση προς την οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες έως την 
κατάργησή της στις 22 Δεκεμβρίου 2013.

Όσον αφορά τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στη μονάδα, η 
Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες για να αξιολογήσει κατά πόσον ο χειρισμός και η
διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
οδηγία-πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα και την οδηγία για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων.

Όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα, το Commentry 
βρίσκεται στη ζώνη ποιότητας του αέρα FR07N00002 της Auvergne. Δεν έχει αναφερθεί η 
ύπαρξη σταθμού μέτρησης κοντά στη μονάδα ή στο ίδιο το Commentry. Ωστόσο, ο ελάχιστος 
αριθμός σταθμών μέτρησης για τις ρυθμιζόμενες ρυπογόνους ουσίες, όπως απαιτείται από τη 
νομοθεσία, λειτουργεί στην περιοχή, και ο πλησιέστερος σταθμός βρίσκεται στη γειτονική 
πόλη Montluçon. Δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε συμπληρωματική 
αξιολόγηση, όπως μοντελοποίηση ποιότητας του αέρα. Στις τελευταίες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα που διαθέτει η Επιτροπή, η Γαλλία δεν αναφέρει 
οποιαδήποτε υπέρβαση οριακών τιμών και τιμών-στόχων των ρυθμιζόμενων ρυπογόνων 
ουσιών στην περιοχή.

Συμπέρασμα
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Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές, προκειμένου να αξιολογήσει 
τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας IPPC καθώς και των οδηγιών που 
ρυθμίζουν τον ασφαλή χειρισμό επικίνδυνων αποβλήτων σχετικά με την οικεία εγκατάσταση.
Η Επιτροπή θα ζητήσει επίσης πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια της εκτίμησης της 
ποιότητας του αέρα στην περιοχή σε σχέση με την έκθεση του πληθυσμού που βρίσκεται 
κοντά στην οικεία εγκατάσταση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Σε συνέχεια της προηγούμενης απάντησης της Επιτροπής στην εν λόγω αναφορά, η Επιτροπή 
ζήτησε πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές. Λήφθηκε απάντηση από τη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στις 20 Ιανουαρίου 2010 η οποία περιελάμβανε πληροφορίες 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Λήφθηκαν επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες (με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2009) από 
τον αναφέροντα οι οποίες υποδεικνύουν ότι η κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί, ήτοι τα 
λύματα εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου, αλλά και τα 
φυτά (φρούτα, λαχανικά) και έντομα πλησίον του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, καθώς η θερμοκρασία πέφτει υπό το μηδέν, ο αέρας καθίσταται ολοένα και πιο 
ομιχλώδης και συμπυκνωμένος.

Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, η Επιτροπή παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες.

Οδηγία IPPC

Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι χημικές εγκαταστάσεις Adisseo εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας IPPC (παράρτημα I, σημείο 4.1) 1 και της οδηγίας Seveso II2.

Όσον αφορά την οδηγία IPPC, συνιστά υφιστάμενη εγκατάσταση που θα έπρεπε να είχε 
συμμορφωθεί πλήρως προς τις απαιτήσεις της οδηγίας έως τις 30 Οκτωβρίου 2007. Η άδεια 
της μονάδας εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου 2004 και τροποποιήθηκε πρόσφατα στις 26 
Ιανουαρίου 2009. 

Οι γαλλικές αρχές αναγνώρισαν ότι η ισχύουσα άδεια δεν έχει αναθεωρηθεί ακόμη και, κατά 
περίπτωση, ενημερωθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας IPPD για τη λειτουργία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, μια προκαταρκτική 
αξιολόγηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον φορέα εκμετάλλευσης δείχνει ότι 
η εσωτερική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων χρειάζεται βελτίωση όσον αφορά τη 
βιοδιασπασιμότητα των λυμάτων. 

Η μονάδα Adisseo αποτελεί μέρος μίας μεγάλης ομάδας εγκαταστάσεων των οποίων οι 
άδειες πρέπει να αναθεωρηθούν και, κατά περίπτωση, να ενημερωθούν προκειμένου να 

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8
2 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 97-105
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διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την οδηγία IPPC. 

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την έλλειψη προόδου όσον αφορά τις άδειες και να διασφαλίσει 
την πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία IPPC, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει 
κατά της Γαλλίας, μεταξύ άλλων κρατών μελών, εκδίδοντας την πρώτη γραπτή 
προειδοποίηση στα τέλη του 2009.

Επιπτώσεις βλάβης

Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2008 (όχι στις 19 Ιανουαρίου 2009 
όπως αναφέρεται στην αναφορά) έλαβε χώρα κάποιο συμβάν στην παραγωγή. Το συμβάν 
αυτό προκάλεσε εκπομπές ανθρακικού νατρίου στην εσωτερική μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων που οδήγησαν σε σοβαρή δυσλειτουργία και υπέρβαση ορισμένων οριακών τιμών 
εκπομπών (ειδικότερα όσον αφορά το χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, COD). 

Τα μέτρα που έλαβε ο φορέας εκμετάλλευσης οδήγησαν στην αποκατάσταση των κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας (ποιότητα εκπομπών στο νερό) μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2009.

Η επιθεώρηση ενημερώθηκε για το συμβάν από τον φορέα εκμετάλλευσης στις 2 Ιανουαρίου
2009 και ζήτησε αμέσως να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της 
κατάστασης. Στη συνέχεια διενεργήθηκαν δύο επιθεωρήσεις (στις 18 Φεβρουαρίου και στις
23 Απριλίου) και η απαραίτητη ανάλυση ολοκληρώθηκε και κοινοποιήθηκε στην επιθεώρηση 
στις 29 Ιουλίου 2009.

Έπειτα από το συμβάν αυτό, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης δείχνουν μείωση των 
συγκεντρώσεων αζώτου και COD.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν εντόπισε παραβίαση της 
οδηγίας IPPC όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές έπειτα από το 
συμβάν το οποίο αναφέρθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τις γαλλικές αρχές, η μονάδα Adisseo 
έχει άδεια για την απόρριψη λυμάτων στον ποταμό Banne, παραπόταμο του ποταμού Oeil. Το 
υδατικό σύστημα υποδοχής που οριοθετείται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
(ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ1 είναι ο ποταμός Oeil και οι παραπόταμοί αυτού από το Commentry 
μέχρι τη συμβολή με τους ποταμούς Aumance και Cosne. 
Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, όλα τα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, θα πρέπει να επιτύχουν καλή κατάσταση για το 
σύνολο των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, κατά κανόνα έως το 2015. Οι 
γαλλικές αρχές ανέφεραν στην απάντησή τους στην Επιτροπή ότι η κακή κατάσταση του εν 
λόγω υδατικού συστήματος οφείλεται στην παρουσία υψηλών ποσοτήτων αιωρούμενων 
σωματιδίων και αυξημένων συγκεντρώσεων χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD), 
βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5), αζώτου, θειικών αλάτων και ψευδαργύρου. 
Επίσης, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της υποβάθμισης της κατάστασης 
του υδατικού συστήματος και των βιομηχανικών αποβλήτων της μονάδας Adisseo. 
                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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Η εφαρμογή μέτρων κατά της χημικής ρύπανσης από τα κράτη μέλη συγκαταλέγεται στις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ΟΠΥ. Στο πλαίσιο αυτό, οι γαλλικές αρχές προβλέπουν 
ένα συνδυαστικό σύστημα παρακολούθησης (παρακολούθηση των απορρίψεων και 
παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων) προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλο 
επίπεδο ελέγχου. 

Οι γαλλικές αρχές επεσήμαναν ότι σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του υδατικού 
συστήματος θα επέρχονταν με την αναθεώρηση των προϋποθέσεων επεξεργασίας λυμάτων. 
Σύμφωνα με την άδεια που χορηγήθηκε, η μονάδα Adisseo πρέπει να παρακολουθεί τακτικά 
τα σημεία απορρίψεων λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της. Επίσης, είναι 
υποχρεωτική η καθημερινή μέτρηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στην κακή ποιοτικά 
κατάσταση του υδατικού συστήματος. Επιπλέον, μια εξωτερική υπηρεσία εγκεκριμένη από 
το υπουργείο Περιβάλλοντος διενεργεί, κάθε τρεις μήνες, την ίδια ανάλυση προκειμένου να 
επαληθεύσει την εγκυρότητα των μετρήσεων του φορέα εκμετάλλευσης. Ακόμη, η μονάδα
Adisseo υποχρεούται να παρακολουθεί τον αντίκτυπο των λυμάτων σε τέσσερις σταθμούς 
που βρίσκονται κατάντη των απορρίψεών της στον ποταμό Banne. 

Οι γαλλικές αρχές επεσήμαναν ότι οι εκλύσεις ουσιών προτεραιότητας βρίσκονται επί του 
παρόντος σε διαδικασία ελέγχου και θα ποσοτικοποιηθούν στο εγγύς μέλλον και θα 
καταστούν μέρος της άδειας της μονάδας Adisseo. Επίσης, δράσεις για την εξάλειψη ή 
σταδιακή μείωση της απόρριψης ουσιών προτεραιότητας θα συμπεριληφθούν στην άδεια. 
Δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος το εν λόγω υδατικό σύστημα να μην επιτύχει καλή 
κατάσταση το 2015, καταρτίστηκε επιχειρησιακό πρόγραμμα παρακολούθησης, προκειμένου 
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος μέτρων που εφαρμόζεται. 
Εντούτοις, σύμφωνα με τη δήλωση των γαλλικών αρχών, η ημερομηνία στόχος που έχει τεθεί 
για την επίτευξη καλής κατάστασης αυτού του υδατικού συστήματος είναι το 2021. Αυτό 
σημαίνει ότι εφαρμόζεται εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4 της ΟΠΥ. Από το 
σχέδιο διαχείρισης της υπολεκάνης του ποταμού Loire προκύπτει ότι οι λόγοι για την 
εφαρμογή εξαιρέσεων είναι «φυσικές συνθήκες και τεχνική αδυναμία». Αυτό δεν μπορεί να 
βοηθήσει την Επιτροπή να συνάγει σαφές συμπέρασμα όσον αφορά το τι θα καλύψουν 
πραγματικά αυτές οι εξαιρέσεις. 

Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, δεν πραγματοποιείται άμεση απόρριψη από τις εγκαταστάσεις 
της μονάδας Adisseo. Τα εν λόγω υπόγεια ύδατα δεν χρησιμοποιούνται ως πόσιμο νερό και 
δεν συνιστούν ευαίσθητο φυσικό πόρο. 

Νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα

Η οδηγία πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα 2006/12/ΕΚ1 απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση αποβλήτων 
πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου, χωρίς να βλάπτεται το 
περιβάλλον, ιδίως δε: α) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, 
ούτε για την πανίδα και τη χλωρίδα· β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή 
τις οσμές· γ) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9. 
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Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι παράγονται 60.000 τόνοι αποβλήτων, από τους οποίους 
τα δύο τρίτα είναι ιλύς καθαρισμού λυμάτων, που χρησιμοποιείται ως λίπασμα. Σύμφωνα με 
τις γαλλικές αρχές, τα περισσότερα εναπομείναντα τμήματα τα χειρίζονται και τα 
επεξεργάζονται εξωτερικές ειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζουν 
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες στις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει η οδηγία IPPC. 
Επίσης, οι εξωτερικές εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται και απορρίπτονται τα απόβλητα 
της μονάδας Adisseo συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας για την αποτέφρωση 
των αποβλήτων 2000/76/ΕΚ1 και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 
1999/31/ΕΚ2, αντίστοιχα.  

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγή βιταμινών αποτεφρώνονται στις 
εγκαταστάσεις της μονάδας Adisseo. Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης συμμορφώνονται προς 
την οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων. 

Τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στη μονάδα Adisseo υπόκεινται σε απαιτήσεις 
ανιχνευσιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα R.541-42 του γαλλικού κώδικα περιβάλλοντος. Για 
τον σκοπό αυτόν, πρέπει να συμπληρώνονται κατάλογοι («bordereaux»). Η τελευταία 
επιθεώρηση από τις γαλλικές αρχές πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2009 και εστιάστηκε 
κυρίως στην ιλύ καθαρισμού λυμάτων. Η ανάλυση δεν έδειξε καμία παραβίαση των 
απαιτήσεων όσον αφορά την ποιότητα της ιλύος καθαρισμού λυμάτων. 

Οι γαλλικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εκτελείται, γενικά, διαχείριση αποβλήτων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα

Η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διατυπώνονται στην οδηγία για την 
ποιότητα του αέρα 2008/50/ΕΚ3 και θα πρέπει να αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές σε όλη την επικράτεια. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση γύρω από σημειακές πηγές, η οδηγία 2008/50/ΕΚ δεν 
προβλέπει ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό σημείων δειγματοληψίας 
γύρω από μια σημειακή πηγή. Στο παράρτημα V αναφέρεται ότι: «Για την εξακρίβωση της 
ρύπανσης κοντά σε σημειακές πηγές, ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για σταθερές 
μετρήσεις, υπολογίζεται με βάση τις πυκνότητες εκπομπής, την πιθανή μορφή κατανομής της 
ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και τη δυνητική έκθεση του πληθυσμού.»

Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι η ποιότητα του αέρα γύρω από τις εγκαταστάσεις Adisseo 
έχει αξιολογηθεί μέσω συνδυασμού διαφορετικών προσεγγίσεων αξιολόγησης (σταθερή 
παρακολούθηση, εκστρατείες με κινητά εργαστήρια και προσομοίωση). Ως αποτέλεσμα της 
εν λόγω αξιολόγησης, δηλώνεται ότι στα περίχωρα της εγκατάστασης τηρούνται όλες οι 
οριακές τιμές και ότι τα επίπεδα των μετρήσεων δεν δείχνουν κίνδυνο υπέρβασης των 

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.07.1999, σ. 1
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19
3 ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1
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οριακών τιμών.

Στην ζώνη ποιότητας αέρα, FR07N00002, επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση με όλες τις οριακές 
τιμές το 2008 και, από τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση των διατάξεων σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και την 
υποβολή αναφορών.

Συμπεράσματα

Όσον αφορά την οδηγία IPPC, η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναλάβει περαιτέρω δράση, 
δεδομένου ότι η μονάδα Adisseo περιλαμβάνεται στην οριζόντια διαδικασία επί παραβάσει 
που αναφέρεται ανωτέρω. 

Όσον αφορά τη νομοθεσία για τα ύδατα, βάσει της αξιολόγησης των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τις γαλλικές αρχές, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να συμπεράνει κατά πόσον 
στοιχειοθετείται παραβίαση των απαιτήσεων της ΟΠΥ. Προκειμένου να είναι σε θέση να 
διεξαγάγει κατάλληλη αξιολόγηση, η Επιτροπή θα ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες 
από τη Γαλλία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαιρέσεις που εφαρμόζονται.

Όσον αφορά τη νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα, οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
τις γαλλικές αρχές δεν είναι καταληκτικές. Η Επιτροπή σκοπεύει, συνεπώς, να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά (i) τα χαρακτηριστικά και τη διαχείριση του χώρου 
υγειονομικής ταφής (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της 
ποιότητας των εδαφών πλησίον του χώρου υγειονομικής ταφής) και των χώρων αποθήκευσης 
που ανήκουν στην εταιρεία· (ii) συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της 
ιλύος καθαρισμού λυμάτων (που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 5.2.6 του 
εγγράφου «Bilan de fonctionnement»), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την 
προσωρινή της αποθήκευση και τον χώρο απόρριψης της εν λόγω ιλύος καθαρισμού λυμάτων 
που δεν χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς· (iii) τη φύση του ρεύματος αποβλήτων 
«fines de smartamine», καθώς και τη διαχείριση αυτού (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με την προεπεξεργασία). 

Όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, η Επιτροπή δεν προτίθεται να 
δώσει περαιτέρω συνέχεια στην υπόθεση καθώς δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της 
ισχύουσας νομοθεσίας.


