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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1843/2009, του Francis Pont, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία εξαιτίας της ακατάλληλης διαχείρισης μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων στην Béziers (Γαλλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την ακατάλληλη διαχείριση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην 
Béziers (Γαλλία), υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους για την 
υγεία τους τα τελευταία οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι καταγγελίες που έχουν 
υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ο αναφέρων εξηγεί ότι 
είναι αδύνατο να αναπνεύσει κανείς και ότι οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με μύγες στη 
μέση του χειμώνα. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει την Επιτροπή να 
διερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφορά περιλαμβάνει επιστολή που εστάλη από τον αναφέροντα στις τοπικές αρχές στο 
Sauvian (Γαλλία), εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με την προβλεπόμενη σύνδεση του 
συστήματος αποχέτευσης του Sauvian με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στον γειτονικό 
δήμο της Béziers, και το ταυτόχρονο κλείσιμο της υπάρχουσας μονάδας επεξεργασίας 
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λυμάτων του δήμου του Sauvian. Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία ότι η μονάδα επεξεργασίας 
της Béziers είναι ανεπαρκής, ότι προκαλεί δυσοσμία, ηχορρύπανση από τα φορτηγά και 
ενοχλήσεις από τις μύγες, και ότι τυχόν περαιτέρω σύνδεση θα επιβαρύνει περισσότερο την 
κατάσταση αυτή.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι πράξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που σχετίζονται με την παρούσα 
αναφορά είναι:-

 η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1· 
 η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεωνfn· και
 η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα2.

Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων: Η οδηγία θέτει οριακές τιμές για την 
επεξεργασία των λυμάτων από περιοχές κατοικίας (οικισμούς) πάνω από ένα ορισμένο 
μέγεθος. Τόσο η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην Béziers (σχεδιασμός χωρητικότητας 
130.000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού3) όσο και η μονάδα στο Sauvian (σχεδιασμός 
φορτίου 3.300 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν:-

- συμμόρφωση προς την οδηγία όσον αφορά τον εξοπλισμό της, και,
- συμμόρφωση προς την οδηγία όσον αφορά την απόδοσή της (οριακές τιμές).

Τα δεδομένα παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης που παρέχεται από το γαλλικό Υπουργείο Οικολογίας, Ενέργειας, Αειφόρου 
Ανάπτυξης και Θάλασσας http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση των κρατών μελών να 
αποφασίζουν εάν θα παράσχουν υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων για έναν δήμο σε 
ξεχωριστή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή σε μονάδα από κοινού με άλλους δήμους. 

Οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Ορισμένα σχέδια που ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον υπόκεινται σε εκτίμηση των επιπτώσεων, 
μεταξύ άλλων και οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων: Όλες οι μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων με χωρητικότητα άνω των 150.000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού υποβάλλονται 
σε υποχρεωτική εκτίμηση επιπτώσεων (άρθρο 4, παράγραφος 1 και Παράρτημα I), ενώ, για 
μικρότερες μονάδες, τα κράτη μέλη αποφασίζουν με κατά περίπτωση εξέταση ή βάσει 
θεσπισμένων κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων εάν είναι αναγκαία εκτίμηση των επιπτώσεων. 
Αυτές οι διατάξεις ισχύουν επίσης και σε περίπτωση αλλαγών επί των σχεδίων ή επέκτασης 
                                               
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L135 της 30.5.1991
2  Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ΕΕ L 288 της 22.11.2008
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EL:PDF
3 Μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού = μονάδα μέτρησης της μόλυνσης από λύματα, με μία 
μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού να ισούται με τη μέση μόλυνση που προκαλεί ένα άτομο σε 
μία ημέρα
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αυτών. 

Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα: Οι διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα ισχύουν 
για τα λύματα στην περίπτωση που δεν καλύπτονται από άλλη κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποφυγή των οχλήσεων από θόρυβο ή οσμές κατά την επεξεργασία των 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι προφανές ότι οι γαλλικές αρχές έχουν γνώση της 
ανάγκης για επέκταση και αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Béziers 
προκειμένου να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ανάγκες. Η σχετική απόφαση που έλαβε η 
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée στις 20 Μαΐου 20101 προβλέπει 
μελλοντική χωρητικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 200.000 μονάδων ισοδύναμου 
πληθυσμού.

Συμπεράσματα

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές έλαβαν την απόφαση να επεκτείνουν τη μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων της Béziers. Ως εκ τούτου, θα αποτελέσει αρμοδιότητα των αρχών να 
συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, δηλαδή την οδηγία για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

                                               
1 Πηγή: http://www.beziers-agglo.org/,
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


