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Θέμα: Αναφορά 1098/98, του ζεύγους Helga και Norbert Graß, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
δικαίου στην ισπανική περιοχή Denia

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι λόγω της καλλιέργειας ρυζιού στον χώρο της πρώην 
προστατευόμενης φυσικής περιοχής, μολύνονται τα υπόγεια ύδατα από τα γεωργικά 
φάρμακα. Επίσης, στην περιοχή Denia πραγματοποιήθηκαν ενταφιασμοί απορριμμάτων 
οικοδομών, ελαστικών, οικιακών συσκευών, πλαστικών και οικιακών απορριμμάτων, καθώς 
και δοχείων της βιομηχανίας χημικών και χρωμάτων. Επιπλέον, ακάθαρτα αστικά λύματα 
διοχετεύονται μέσω αποχετευτικών αγωγών στον ποταμό Racons. Η εν λόγω κατάσταση δεν 
μεταβλήθηκε ούτε μετά τις υποσχέσεις και τα απαγορευτικά μέτρα εκ μέρους του δημάρχου 
της Denia.

Οι αναφέροντες ζητούν το σεβασμό του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου στην Ισπανία 
και είναι αποφασισμένοι, εφόσον χρειαστεί, να αποταθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Απριλίου 1999. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 3, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

Η Επιτροπή ερευνά τα γεγονότα που αναφέρονται στην παρούσα αναφορά.

Εστάλη επιστολή στις ισπανικές αρχές από τις οποίες ζητούνταν πληροφορίες σχετικά με τις 
πιθανές επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην περιοχή Pego-Oliva στο 
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πόσιμο νερό με το οποίο υδροδοτείται ο δήμος Denia και που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Στην εν λόγω επιστολή ζητούνται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις 
διαφόρων ειδών αποβλήτων που εναποτίθενται κοντά στον ποταμό Racons τα οποία 
σύμφωνα με τους αναφέροντες ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα της υδάτινης αυτής 
μάζας.

Η Επιτροπή θα τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με οποιεσδήποτε σχετικές 
εξελίξεις.

4. Η γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά από την Επιτροπή 
κατά τη συνεδρίαση των ημερών 22/23 Μαΐου 2000, που ελήφθη στις 23 Ιουνίου 2000, 
έχει ως εξής:

Έπειτα από την ακρόαση της Επιτροπής Αναφορών στις 22-23 Μαΐου 2000 κατά την οποία 
συζητήθηκε το εν λόγω θέμα, η Επιτροπή θα ήθελε να επιβεβαιώσει τα ακόλουθα.

Η Επιτροπή ερεύνησε τα γεγονότα που αναφέρθηκαν στην εν λόγω αναφορά εντός του 
πλαισίου της υπόθεσης1 που ανοίχτηκε έπειτα από διάφορες διαμαρτυρίες και αναφορές 
543/96 και 1098/98.

Όσον αφορά την αναφορά 1098/98, εστάλη επιστολή στις ισπανικές αρχές από τις οποίες 
ζητούνταν πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων που 
χρησιμοποιούνται στην περιοχή Pego-Oliva στο πόσιμο νερό με το οποίο υδροδοτείται ο 
δήμος Denia της Βαλένθια και που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Στην εν λόγω 
επιστολή ζητούνται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις διαφόρων ειδών 
αποβλήτων που εναποτίθενται κοντά στον ποταμό Racons τα οποία σύμφωνα με τους 
αναφέροντες ενδεχομένως να επηρεάσουν την ποιότητα της υδάτινης αυτής μάζας.

Στην επιστολή ζητούνταν οι παρατηρήσεις των ισπανικών αρχών σχετικά με τα εξής θέματα:

- Καθορισμός των παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.
- Ανάλυση της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Racons.
- Πληροφορίες σχετικά με απόβλητα που ενδεχομένως να μολύνουν τον ποταμό Racons: αν η 

εναπόθεση των αποβλήτων είναι εξουσιοδοτημένη ή παράνομη. Στην περίπτωση που είναι 
εξουσιοδοτημένη, ζητήθηκε αντίγραφο της άδειας.

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν παράταση της προθεσμίας απάντησης. Εφόσον δεν ελήφθησαν οι 
απαιτούμενες πληροφορίες εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, νέα επιστολή εστάλη στις 
ισπανικές αρχές ζητώντας τις παραπάνω πληροφορίες. Οι ισπανικές αρχές απάντησαν στην 
τελευταία αυτήν επιστολή.

1) Σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής για την ανάλυση των υδάτων του ποταμού 
Racons, προκειμένου να καθοριστεί η παρουσία ή απουσία ουσιών που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί ρύπανσης 

                                               
1 Σχετ. B-99/2161



CM\838948EL.doc 3/9 PE231.918/αναθ. VIIvREV VI

EL

από συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχύονται στο υδάτινο περιβάλλον της 
Κοινότητας1, οι ισπανικές αρχές απέστειλαν έκθεση της "Confederación Hidrográfica del 
Júcar" (δημόσιος φορέας αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα που υπάγεται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος).

Η εν λόγω έκθεση δείχνει ότι υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των 
υδάτων του ποταμού Racons από σταθμούς ελέγχου ποιότητας των υδάτων. Τις αναλύσεις 
εξέτασαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και δεν διαπιστώθηκε παράβαση της παραπάνω 
οδηγίας.

Όσον αφορά το αίτημα της Επιτροπής για την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών για 
την ύπαρξη εξουσιοδοτημένων ή ανεξέλεγκτων χώρων υγιεινής ταφής, η κυβέρνηση της 
Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια η οποία είναι αρμόδια για το θέμα δήλωσε ότι δεν 
υπάρχει εξουσιοδοτημένος χώρος υγειονομικής ταφής σε όλη την περιοχή του φυσικού 
πάρκου που διασχίζει ο ποταμός Racons.

Οι αρχές παραδέχτηκαν ότι κάποιες φορές είχαν εντοπιστεί εκχύσεις αδρανών υλικών, 
ωστόσο το είδος αυτό των αποβλήτων δεν προκαλεί ρύπανση εφόσον αποτελούνται από 
απόβλητα που προέρχονται από τη γη ή από κατεδαφίσεις.. Εντούτοις, η περιφερειακή 
διοίκηση δήλωσε ότι στις σπάνιες περιπτώσεις που υπήρξαν απόβλητα ή υλικά προερχόμενα 
από εκσκαφές, αυτά απομακρύνονταν αμέσως από το δημοτικό συμβούλιο του Oliva ή 
κατατίθεντο σχετική διαμαρτυρία, έχοντας ως αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση την αποτροπή 
της μόλυνσης του ποταμού Racons.

2) Σχετικά με τα έλη της περιοχής Pego-Oliva, στη Βαλένθια, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η Επιτροπή έχει ασχοληθεί με διάφορες υποθέσεις που αφορούν αυτό το ζήτημα, τόσο 
διαμαρτυρίες όσο και αναφορές. Η περιοχή αυτή είναι μια από τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας 
που έχουν καθοριστεί από τις ισπανικές αρχές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 σχετικά με την προστασία των άγριων 
πτηνών της περιοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, που αντικαταστήθηκε από τα άρθρα 6.2, 
6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με τη 
διατήρηση των φυσικών βιότοπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας3, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ακολουθήσουν τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να αποφύγουν σκόπιμες 
ενοχλήσεις που επηρεάζουν τα πτηνά καθώς και την υποβάθμιση των βιοτόπων τους.

Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ είναι οι εξής:

"Σε ειδικές περιοχές προστασίας της φύσης, τα κράτη μέλη θα ακολουθούν τα κατάλληλα 
βήματα προκειμένου να αποτρέπεται η υποβάθμιση των φυσικών βιοτόπων καθώς και των 
βιοτόπων ειδών και την ενόχληση των ειδών για τα οποία έχουν οριστεί οι εν λόγω περιοχές, 
εφόσον αυτή η ενόχληση θα μπορούσε να είναι σημαντική σε σχέση με τους στόχους της 

                                               
1 EE L 129 της 18.5.1976, σ. 23.
2 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.
3 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
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παρούσας οδηγίας".

Η απάντηση των ισπανικών αρχών εξήγησε ότι έχουν ληφθεί όλα τα διοικητικά και έννομα 
μέτρα προκειμένου να πάψει η υποβάθμιση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών 
διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Η κυβέρνηση της Αυτόνομης Κοινότητας 
της Βαλένθια ενέκρινε στις 4 Μαΐου 1999 το Σχέδιο Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων των 
Ελών της περιοχής Pego-Oliva προκειμένου να περιορίσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις για 
να προστατέψει την περιοχή και να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη.

Εφόσον οι ισπανικές αρχές εκκίνησαν τόσο διοικητικές όσο και ποινικές διαδικασίες εναντίον 
των υπαιτίων για την υποβάθμιση των ελών της περιοχής Pego-Oliva, η Επιτροπή δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι η Ισπανία δεν ακολούθησε τα κατάλληλα βήματα προκειμένου να 
αποτρέψει την υποβάθμιση των ελών της εν λόγω περιοχής. Για αυτόν τον λόγο πολλές 
περιπτώσεις σχετικές με το θέμα έκλεισαν.

3) Τέλος, όσον αφορά την υδροδότηση του δήμου Denia με πόσιμο ύδωρ, η Επιτροπή 
αντιμετώπισε διάφορες διαμαρτυρίες σχετικά με την κακή ποιότητα του πόσιμου ύδατος στην 
περιοχή της Denia καθώς και σε άλλους δήμους στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την έρευνα και βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν σε αυτές τις υποθέσεις, η Επιτροπή συνέταξε προειδοποιητική επιστολή βάσει 
του άρθρου της Συνθήκης της ΕΚ, ειδοποιώντας τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη φρόνηση 
της Επιτροπής για την παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Η εν λόγω επιστολή αποτελεί το 
πρώτο βήμα μιας επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αίτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή επεσήμανε τις παραβιάσεις της οδηγίας 80/778/ΕΟΚ1 του 
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του ύδατος που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η 
υδροδότηση των περιοχών Javea, Denia, Muchamiel, Benissa, Teulada, Moraira, Bussot κλπ. 
με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν σέβεται τις μέγιστες επιτρεπτές 
συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ουσιών όπως ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας.

Μόλις έφτασε η απάντηση των ισπανικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή και 
εξετάζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με όποιες περαιτέρω 
εξελίξεις σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

5. Η συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Ιανουαρίου 
2001 αναφέρει τα εξής:

Η Επιτροπή άνοιξε την υπόθεση 1999/2161 προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα που 
εγείρονται στο πλαίσιο της αναφοράς 1098/98. Θέμα της εν λόγω αναφοράς είναι η ρύπανση 
των υδάτων του ποταμού Racon (Denia) ως αποτέλεσμα της χρήσης λιπασμάτων και 
παρασιτοκτόνων για γεωργικούς σκοπούς στην περιοχή Pego-Oliva και της εναπόθεσης 
απορριμμάτων στις όχθες του ποταμού Racon.

                                               
1 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11.
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Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, εστάλησαν στις ισπανικές αρχές αρκετές επιστολές με τις 
οποίες ζητήθηκαν τόσο η παροχή πληροφοριών όσο και οι παρατηρήσεις των ίδιων των 
αρχών αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. Η απάντηση των ισπανικών αρχών εξετάστηκε από 
τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Όπως πληροφορήθηκε η Επιτροπή Αναφορών κατά τη συνεδρίασή της 22ης Μαΐου 2000 και 
στη τελευταία ανακοίνωση που έλαβε, η υπόθεση αυτή εξετάστηκε από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, χωρίς να διαπιστωθεί καμία παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έκλεισε την υπόθεση που είχε ανοίξει με αφορμή 
την παρούσα αναφορά.

Όσον αφορά την υδροδότηση του δήμου της Denia με πόσιμο ύδωρ, η οποία δεν είναι 
ακριβώς το θέμα της αναφοράς, η Επιτροπή Αναφορών πληροφορήθηκε ότι η Επιτροπή είχε 
αποφασίσει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, σύμφωνα με το άρθρο 
226 της Συνθήκης ΕΚ. Με βάση τις έρευνες που διενήργησε έπειτα από επανειλημμένες 
καταγγελίες για την κακή ποιότητα του πόσιμου ύδατος στην Denia και σε άλλους δήμους 
της επαρχίας Alicante, η Επιτροπή έστειλε τελικά προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το 
άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

Η απάντηση των ισπανικών αρχών στην προειδοποιητική αυτή επιστολή κρίθηκε μη 
ικανοποιητική και, για τον λόγο αυτό, κοινοποιήθηκε στην Ισπανία αιτιολογημένη γνώμη. 
Αυτό είναι το τελευταίο βήμα πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά παραβιάσεις των προδιαγραφών της οδηγίας 
80/778/ΕΟΚ1 της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του ύδατος που προορίζεται για 
ανθρώπινη χρήση, σε πολλούς δήμους της επαρχίας Alicante, ιδίως όσον αφορά τις νιτρικές 
ενώσεις, το μαγνήσιο και τις ενώσεις διοξειδίου του άνθρακα.

Οι ισπανικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή την εφαρμογή ενός επενδυτικού σχεδίου 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης το οποίο περιλαμβάνει διάφορες εργασίες στην Denia. 
Η απάντηση και οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές εξετάζεται επί του 
παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

6. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 
2001:

Η Επιτροπή άνοιξε την υπόθεση 1999/2161 προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα που 
εγείρονται στο πλαίσιο της αναφοράς 1098/98. Θέμα της εν λόγω αναφοράς είναι η ρύπανση 
των υδάτων του ποταμού Racon (Denia), ως αποτέλεσμα της χρήσης λιπασμάτων και 
παρασιτοκτόνων για γεωργικούς σκοπούς στη γειτονική περιοχή Pego-Oliva και της 
εναπόθεσης απορριμμάτων στις όχθες του ποταμού Racon.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, εστάλησαν στις ισπανικές αρχές αρκετές επιστολές με τις 
οποίες ζητήθηκαν τόσο η παροχή πληροφοριών όσο και οι παρατηρήσεις των αρχών 
αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. Η απάντηση των ισπανικών αρχών εξετάστηκε από τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής.

                                               
1 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11.
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Η υπόθεση αυτή εξετάστηκε, ως εκ τούτου, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, χωρίς να 
διαπιστωθεί καμία παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τον λόγο 
αυτό, τον Ιούλιο του 2000, η Επιτροπή έκλεισε την υπόθεση που είχε ανοίξει με αφορμή την 
παρούσα αναφορά. Η Επιτροπή Αναφορών ενημερώθηκε σχετικά με το γεγονός αυτό στην 
τελευταία ανακοίνωση που έλαβε, αλλά και προσωπικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης. 

Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών απέστειλε πρόσφατα νέες πληροφορίες προερχόμενες από 
τον αναφέροντα. Ο αναφέρων επιμένει ότι συνεχίζεται η εναπόθεση απορριμμάτων στην 
περιοχή. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή και το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση 
στις 18-20 Ιουνίου 2001.

Μετά την συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή απέστειλε νέα επιστολή στις ισπανικές αρχές με 
αίτημα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα ζητήματα που εγείρονται από 
τον αναφέροντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή στην περίπτωση αυτή της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με οποιεσδήποτε περαιτέρω 
εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.

7. Συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Σεπτεμβρίου 
2002:

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ανακοινώσεις, η Επιτροπή άνοιξε αυτεπαγγέλτως την 
υπόθεση, η οποία αρχειοθετήθηκε με τον αριθμό 1999/2161, προκειμένου να διενεργήσει 
έρευνες σχετικά με τα γεγονότα που καταγγέλλονται στην υπό εξέταση αναφορά 1098/98. Η 
εν λόγω αναφορά αφορά τη ρύπανση των υδάτων του ποταμού Racons στην περιοχή της 
Denia ως αποτέλεσμα της χρήσης λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων για γεωργικούς σκοπούς 
και της εναπόθεσης απορριμμάτων στις όχθες του ποταμού Racons.

Στο πλαίσιο της εξέτασης της εν λόγω υπόθεσης, εστάλησαν αρκετές επιστολές στις 
ισπανικές αρχές με αίτημα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Η απάντηση των 
ισπανικών αρχών εξετάστηκε διεξοδικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Δεδομένου ότι δεν 
διαπιστώθηκε παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Επιτροπή 
αποφάσισε, τον Ιούλιο του 2000, να αρχειοθετήσει την υπόθεση την οποία είχε ανοίξει μετά 
την κατάθεση της υπό εξέταση αναφοράς. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είχε ήδη ενημερωθεί για το γεγονός αυτό, καθώς και για τους λόγους που 
οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών διαβίβασε στην Επιτροπή νέες πληροφορίες προερχόμενες 
από τον αναφέροντα, ο οποίος επιμένει ότι συνεχίζεται η απόρριψη αποβλήτων στην εν λόγω 
περιοχή.

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής απευθύνθηκαν εκ νέου στις ισπανικές 
αρχές αφενός για να ζητήσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα γεγονότα που κατήγγειλε 
ο αναφέρων και αφετέρου για να ελεγχθεί η ορθή στην προκειμένη περίπτωση εφαρμογή της 
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οδηγίας 75/442/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών 
αποβλήτων, η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, της 18ης 
Μαρτίου 1991.

Οι ισπανικές αρχές, που απάντησαν ήδη, απέστειλαν μία έκθεση της υπηρεσίας 
περιβάλλοντος της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια σχετικά με την υπό εξέταση 
υπόθεση, στην οποία αναφέρουν τη διαπίστωσή τους ότι δεν υπάρχουν μη ελεγχόμενοι χώροι 
ταφής απορριμμάτων στις όχθες του ποταμού Racons, ο οποίος διασχίζει το φυσικό πάρκο 
της περιοχής Pego-Oliva. Οι ισπανικές αρχές δηλώνουν ότι, μετά τις πρόσφατες επιθεωρήσεις 
τις οποίες διενήργησε η περιφερειακή επιθεώρηση περιβάλλοντος, διαπιστώθηκαν τρεις 
μικροί μη ελεγχόμενοι χώροι ταφής απορριμμάτων στο δήμο της Denia, ο πλησιέστερος σε 
απόσταση 100 μέτρων από τον ποταμό Racons. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στο 
δημαρχείο της Denia, που αποτελεί την αρμόδια αρχή δεδομένου ότι πρόκειται για αστικά 
απόβλητα, προκειμένου η εν λόγω αρχή να προβεί στη λήψη των απαραίτητων για την 
επανόρθωση της κατάστασης μέτρων.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν εκ νέου επιστολή στις ισπανικές αρχές ζητώντας να 
της παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την επανόρθωση της 
υφιστάμενης κατάστασης και με το πρόβλημα που θέτει η παρούσα αναφορά.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις που θα 
προκύψουν κατά την εξέταση του φακέλου. 

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 
2003:

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ανακοινώσεις, η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα διάφορα διαβήματα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης 1999/2161, την οποία είχε 
ανοίξει μετά την κατάθεση της υπό εξέταση αναφοράς, σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων 
του ποταμού Racons και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή Denia. Πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι, αδυνατώντας να διαπιστώσει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, η 
Επιτροπή αρχειοθέτησε την υπόθεση τον Ιούλιο του 2000.

Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών διαβίβασε στην Επιτροπή νέες πληροφορίες που προσκόμισε 
ο αναφέρων σχετικά με ένα πιο συγκεκριμένο ζήτημα: τη συνεχιζόμενη λειτουργία πολλών 
μη ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής στην εν λόγω περιοχή.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
απευθύνθηκαν εκ νέου στις ισπανικές αρχές με αίτημα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με τα νέα γεγονότα που καταγγέλλει ο αναφέρων και να επιβεβαιώσουν την 
ορθή εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τα απόβλητα στην υπό εξέταση υπόθεση. Κατόπιν 
εξέτασης της απάντησης των ισπανικών αρχών απεστάλη εκ νέου επιστολή στην οποία 
ζητούνται ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η απάντηση των ισπανικών αρχών έχει ληφθεί. Οι ισπανικές αρχές απέστειλαν μία νέα 
                                               
1 ΕΕ L 194 της 25/07/1975, σ. 39-41.
2 ΕΕ L 078 της 26/03/1991, σ. 32-37.



PE231.918/αναθ. VIIvREV VI 8/9 CM\838948EL.doc

EL

έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια αναφορικά 
με την υπόθεση. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα που έλαβε ο δήμος της 
Denia, που είναι η αρμόδια διοικητική αρχή καθώς το θέμα αφορά αστικά λύματα.

Από την εξέταση της απάντησης των ισπανικών αρχών προκύπτει ότι οι τοπικές αστυνομικές 
αρχές της Denia έχουν προβεί σε πολλές επιτόπιες επιθεωρήσεις, εντοπίζοντας την ύπαρξη μη 
ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής μικρής έκτασης που χρησιμοποιούνται από δύο 
επιχειρήσεις στην περιοχή. Ο δήμος της Denia κίνησε διαδικασίες, σύμφωνα με τους 
δημοτικούς κανονισμούς και την περιφερειακή νομοθεσία για θέματα λυμάτων, προκείμενου 
να επιβληθούν κυρώσεις για αυτές τις ενέργειες και να υποχρεωθούν οι υπεύθυνοι να 
αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν και να επαναφέρουν την περιοχή στην 
προηγούμενη κατάσταση.

Η ανάλυση της υπό εξέτασης υπόθεσης δείχνει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θίγει ο αναφέρων στις 
τελευταίες ανακοινώσεις του.

9 Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη ρύπανση του πόσιμου νερού 
στον δήμο της Denia εξαιτίας της ύπαρξης παράνομου χώρου υγειονομικής ταφής, ο οποίος, 
κατά τη γνώμη τους, συντελεί ενδεχομένως στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περάτωσε την εξέταση της αναφοράς στις 30 Σεπτεμβρίου 2003, 
ύστερα από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2003 στην οποία η 
Επιτροπή εξηγούσε ότι η υπόθεση που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν της παρούσας 
αναφοράς (1999/2161) έκλεισε με απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων της 5ης Ιουλίου 
2000, καθώς οι ισπανικές αρχές είχαν κινήσει και διοικητικές και ποινικές διαδικασίες 
εναντίον των υπαιτίων για την υποβάθμιση των ελών της περιοχής Pego-Oliva.

Στις 7 Ιουνίου 2009, οι αναφέροντες ζήτησαν να εξεταστεί εκ νέου η αναφορά επιμένοντας 
ότι η ισπανική διοίκηση δεν πέτυχε ουσιαστικό αποτέλεσμα και ότι κατέστη απαραίτητη η 
παρέμβαση του εισαγγελέα του Alicante.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που απέστειλαν οι αναφέροντες και οι οποίες δημοσιεύθηκαν 
στον τοπικό Τύπο, ο εισαγγελέας ζήτησε ήδη την παρέμβαση του δημοτικού συμβουλίου 
προκειμένου να κλείσει και να αποκατασταθεί ο παράνομος χώρος υγειονομικής ταφής που 
βρίσκεται κοντά στη μονάδα επεξεργασίας υδάτων της Denia.

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές όσον αφορά την καταγγελία για 
τον παράνομο χώρο υγειονομικής ταφής και θα τηρήσει ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές, οι παλαιοί χώροι
απόρριψης έχουν καθαρισθεί και δεν έχουν εντοπιστεί νέοι στην περιοχή που καλύπτεται από 
την αναφορά.
Η νέα έρευνα της εισαγγελικής αρχής (απόφαση  της 28ης Μαΐου 2009) αφορά άλλη περιοχή
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(Polygon 3 σχέδια 15, 17, 25, 27 και 28), πλησίον άλλου σταθμού καθαρισμού λυμάτων, ο 
οποίος , και αυτός, έχει πλέον καθαρισθεί.
Συνεπώς, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εν λόγω έρευνα.


