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στη Βόρεια Πολωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η μονάδα επεξεργασίας της πόλης Luzino, η οποία έχει 
κατασκευαστεί πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, συνιστά παράβαση των ισχυουσών 
περιβαλλοντικών διατάξεων. Επισημαίνει δε ότι οι οσμές και οι θόρυβοι που παράγονται από 
τη μονάδα δεν υποβαθμίζουν απλώς την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της περιοχής, αλλά 
θέτουν επίσης σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δεδομένου ότι η προσφυγή τους στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές ανεπιτυχής ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού..

3. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010.

Η Οδηγία 91/271/EΟΚ1 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων καθορίζει 
περιβαλλοντικούς στόχους για την επεξεργασία λυμάτων, δηλαδή κάθε συγκρότημα 
επεξεργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένους αριθμητικούς στόχους όσον αφορά 
την επεξεργασία. Η οδηγία όμως αυτή ούτε επιβάλλει αλλά ούτε και απαγορεύει τη χρήση 
κάποιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη των κρατών μελών να 

                                               
1 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40-52
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επιλέξουν την κατάλληλη διαθέσιμη τεχνολογία· στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, στο πλαίσιο, π.χ., της πολιτικής συνοχής, είναι απαραίτητο να 
τηρούνται οι κατευθυντήριες αρχές και οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Όσον αφορά το πρόβλημα που δημιουργούν οι οσμές και οι θόρυβοι, η Επιτροπή παρατηρεί
αφενός ότι οι διατάξεις της Οδηγίας πλαίσιο 2006/12/EΚ1 περί στερεών αποβλήτων 
εφαρμόζονται σε λύματα όταν αυτά δεν καλύπτονται από άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή 
σχετική εθνική νομοθεσία και αφετέρου ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει να γίνεται 
επεξεργασία λυμάτων αποφεύγοντας με κάθε τρόπο τη δημιουργία οσμών και θορύβων2.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή και αφορά την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι η Οδηγία 2002/49/EΚ3. 
Αυτή η οδηγία αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την απόφαση για τις 
οριακές τιμές όσον αφορά τον θόρυβο και για άλλα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του 
θορύβου. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν 
στρατηγικούς χάρτες θορύβου και προγράμματα δράσης με σκοπό τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου σε ορισμένες περιοχές υψηλά εκτεθειμένες σε θόρυβο, δηλαδή 
αστικές συγκεντρώσεις με πάνω από 250.000 χιλιάδες κατοίκους. Σύμφωνα με την έκθεση 
που παρελήφθη από τις πολωνικές αρχές, η πόλης του Luzino δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας δεδομένου ότι έχει περίπου 7.000 κατοίκους.

Μία άλλη οδηγία που μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα έργο όπως είναι η επέκταση μίας 
μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, είναι η 
Οδηγία 85/337/EΟΚ, στην τροποποιημένη της μορφή4 για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Οδηγία EIA). Βάσει της οδηγίας αυτής, το έργο μπορεί να
ενταχθεί στο πλαίσιο των συνδυασμένων διατάξεων του Παραρτήματος II παράγραφος 11, 
στοιχείο γ - Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών 
απορριμμάτων (εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι), και του 
Παραρτήματος II παράγραφος 13: "τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σχεδίων τα οποία 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, και τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, 
εκτελεσθεί ή βρίσκονται σε στάδιο εκτέλεσης αλλά τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις για ο περιβάλλον".

Για τα έργα του Παραρτήματος ΙΙ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν, είτε μέσω μιας
κατά περίπτωση εξέτασης ή σύμφωνα με κατώτατα όρια ή κριτήρια, κατά πόσον το εν λόγω 
έργο θα πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση διότι είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποφανθούν ότι το 

                                               
1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 9-21
2 Οδηγία 2006/12/ΕΚ, ΕΕ L 114, 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.» 
3 ΕΕ L 189, 18.7.2002, σ. 12-25
4 Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) (ΕΕ L 175, 5.7. 1985, σ. 40) όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ (ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5) και 2003/35/EΚ (ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 
17).
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έργο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα πρέπει να διεξαχθεί μία 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΙΑ). Όταν διεξαχθεί η εν λόγω αξιολόγηση, 
θα πρέπει να εντοπιστούν τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες επιπτώσεις του έργου, και οι 
πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον τις οποίες πρέπει να παράσχει ο κύριος του έργου στις 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά στοιχεία όπως καθορίζεται από το 
άρθρο 5, παράγραφος 3 της Οδηγίας ΕΙΑ. Θα πρέπει εξάλλου να διεξαχθούν, στο πλαίσιο της
διαδικασίας ΕΙΑ, διαβουλεύσεις με το κοινό και τις ενδιαφερόμενες αρχές που εμπλέκονται 
λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων τους, στη δε απόφαση για την 
εξουσιοδότηση του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ανωτέρω
διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο κύριος του έργου στις αρμόδιες 
αρχές στο πλαίσιο της διαδικασία ΕΙΑ. Τέλος, η απόφαση όσον αφορά την έγκριση ή την 
απόρριψη της ανάπτυξης του εν λόγω έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Ο αναφέρων κάνει μνεία σε επιδότηση που έχει χορηγηθεί παρανόμως από τον διοικητή της 
επαρχίας της Πομερανίας για την επέκταση της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων. Η 
αναφορά δεν περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την επιδότηση και, ως εκ τούτου, δεν 
είναι γνωστό αν αυτή συνδέεται με χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Συμπεράσματα

Με βάση τις πληροφορίες που προέρχονται από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν έχει κανένα 
λόγο να υποθέσει ότι οι οδηγίες όσον αφορά την επεξεργασία αστικών λυμάτων, τον
περιβάλλοντα θόρυβο και οι αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχουν 
εφαρμοστεί με ορθό τρόπο. Εάν ο αναφέρων προσκομίσει πιο λεπτομερή στοιχεία με τα 
οποία θα καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των ως άνω επιχειρημάτων σε σχέση με τις 
προαναφερθείσες οδηγίες, η Επιτροπή θα μπορούσε να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα της 
παρούσας αναφοράς.


