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Θέμα: Αναφορά 0015/2007, του κ. Manuel Barrios Hernandez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας του σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων στη Maqua (Asturias) στους κατοίκους της περιοχής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις οσμές που προκαλούνται από τη λειτουργία του σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων EDAR στη Maqua (Asturias). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο σταθμός 
βρίσκεται σε υπερβολικά μικρή απόσταση από την κατοικημένη περιοχή και ότι η διαδικασία 
της επεξεργασίας δεν πραγματοποιείται κατά τρόπο ικανοποιητικό. Υποστηρίζει ότι οι 
κάτοικοι έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την κατάσταση, χωρίς 
ωστόσο να έχουν λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση. Ο αναφέρων ζητεί τη συνδρομή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Η αναφορά αφορά την κακή λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη 
Maqua (Asturias), καθώς και τη μη ικανοποιητική συλλογή των λυμάτων.

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ1 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι σχετική, καθώς 
θεσπίζει το πλαίσιο για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στην 

                                               
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.05.1991, σελ. 40)
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Κοινότητα: 

 Το άρθρο 3 ορίζει ότι όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 15 000 πρέπει να 
διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο·

 Το άρθρο 4 ορίζει ότι τα αστικά λύματα όλων των οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό άνω 
των 15 000 πρέπει να υποβάλλονται, πριν από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθμια 
επεξεργασία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000·

 Το άρθρο 5 ορίζει ότι τα αστικά λύματα όλων των οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό άνω 
των 10 000 που απορρίπτονται σε ευαίσθητες περιοχές πρέπει να υποβάλλονται, πριν από 
την απόρριψή τους, σε πιο προηγμένη επεξεργασία από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο σταθμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Maqua έχει 
σχεδιασθεί πλημμελώς, λειτουργεί ανεπαρκώς (στο 20-30% της ικανότητάς του) και ότι αυτό 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων των παρακείμενων περιοχών (δυσοσμία, 
έντομα). Διαμαρτύρεται επίσης για την ανεπαρκή συλλογή των βιομηχανικών και οικιακών 
λυμάτων κατά μήκος του ποταμού Aviles.
Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει την κατάσταση.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αναφορά στερείται λεπτομερών πληροφοριών. Ωστόσο, βάσει μιας εξωτερικής πηγής 
πληροφοριών1, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο σταθμός επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Maqua 
εξυπηρετεί τον οικισμό της Aviles.
Ο οικισμός της Aviles παράγει φορτίο ισοδύναμου πληθυσμού άνω των 15 000. Δεν 
απορρίπτει σε ευαίσθητη περιοχή. Τα αστικά του λύματα πρέπει να υποβάλλονται σε 
δευτεροβάθμια επεξεργασία.
Βρίσκεται σε εξέλιξη μια οριζόντια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. Αφορά τη 
μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
πολλών ισπανικών οικισμών με πληθυσμό άνω των 15 000 που απορρίπτουν σε κανονικές 
περιοχές (π.χ. που απαιτούν δευτεροβάθμια επεξεργασία). Ο οικισμός της Aviles 
περιλαμβάνεται στην προκειμένη περίπτωση για παράβαση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας.

Συμπέρασμα

Η υπόθεση που εγείρει ο αναφέρων εξετάζεται ήδη από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
προαναφερθείσας διαδικασίας επί παραβάσει. Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Αντικείμενο της αναφοράς είναι η κακή λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων της Maqua (Αστούριας), καθώς και η μη ικανοποιητική συλλογή των λυμάτων.

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-

aviles.htm
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Η Επιτροπή υπέβαλε μια πρώτη ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2007 και ανέλαβε τη δέσμευση 
να ενημερώσει εκ νέου την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την έκβαση της εν εξελίξει 
διαδικασίας επί παραβάσει. 

Στις 29 Ιουνίου 2007 εστάλη στο Βασίλειο της Ισπανίας συμπληρωματική προειδοποιητική 
επιστολή στο πλαίσιο οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει για πλημμελή εφαρμογή της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1.

Στην απάντησή τους σχετικά με το πολεοδομικό συγκρότημα της Aviles, οι ισπανικές αρχές 
δήλωσαν ότι:

- το 100% του ρυπαντικού φορτίου συλλέγεται (166 300 ισοδύναμα πληθυσμού)
- η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Maqua διαθέτει ικανότητα επεξεργασίας 
225 000 ισοδύναμων πληθυσμού και είναι εξοπλισμένη με δευτερεύουσα εγκατάσταση 
επεξεργασίας από το 2004. Η εκτέλεση της επεξεργασίας γίνεται σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Η ανησυχία που εγείρει ο αναφέρων εξετάζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο οριζόντιας 
διαδικασίας επί παραβάσει που δρομολόγησε η Επιτροπή κατά του Βασιλείου της Ισπανίας. 
Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την πρόοδο της 
διαδικασίας.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή, στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, αναφέρθηκε στην οριζόντια διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ισπανίας που είναι σε εξέλιξη και αφορά την πλημμελή εφαρμογή της 
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων στον οικισμό Avilés.
Τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή αποφάσισε, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας επί 
παραβάσει, να παραπέμψει την Ισπανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πλημμελή εφαρμογή 
της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες 
που διαθέτει η Επιτροπή, ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετεί το Avilés 
εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας, όπως 
διαπιστώθηκε ύστερα από τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη την περίοδο 
2009-2010. Κατά συνέπεια, η διαδικασία επί παραβάσει δεν αφορά πλέον τον συγκεκριμένο 
οικισμό.
Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τις οσμές ή τη δυσοσμία. Εντούτοις, οι διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα 
απόβλητα3 ισχύουν για τα λύματα στην περίπτωση που δεν καλύπτονται από άλλη κοινοτική 
ή εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ενοχλήσεων από τις οσμές 
κατά την επεξεργασία των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αστικών λυμάτων.
Βάσει των διατάξεων της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες 
                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.05.1991.
2 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

3 Οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008, ΕΕ L312 της 22.11.2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EL:PDF
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από τις ισπανικές αρχές σχετικά με το αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών στον 
σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του Avilés, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα οσμών ή 
δυσοσμίας που οφείλονται στη λειτουργία του σταθμού και ποια μέτρα αποκατάστασης έχουν 
ληφθεί προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Οι πληροφορίες που παρελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές ύστερα από το αίτημα της 
Επιτροπής μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
Κατά το παρελθόν, οι αρχές είχαν λάβει από τους κατοίκους της περιοχής γύρω από τις 
εγκαταστάσεις σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δυσοσμία. Έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για 
την άμβλυνση του προβλήματος όσον αφορά την υποδομή και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων (επεξεργασία και αποξήρανση της ιλύος που παράγει ο καθαρισμός λυμάτων· 
μέτρα για την αφαίρεση των οσμών στο κτήριο επεξεργασίας της ιλύος· απομάκρυνση της 
ιλύος σε σφραγιστά εμπορευματοκιβώτια· προσθήκη οξειδωτικών ουσιών που ελαττώνουν 
την ανάπτυξη οσμών ήδη από τα δίκτυα αποχέτευσης). Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα 
να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό οι οσμές εντός του χώρου των εγκαταστάσεων και να μην 
γίνεται αισθητή η ύπαρξη δυσοσμίας εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων.

Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές προβλέπουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη της 
ανάπτυξης δυσοσμίας, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για την αφαίρεση των οσμών στον 
κυρίως σταθμό άντλησης λυμάτων. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο 
της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών και, στη συνέχεια, θα υλοποιηθούν. 

Από όσο γνωρίζουν οι αρχές, δεν υπάρχουν πια καταγγελίες σχετικά με οσμές που προξενεί η 
λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Επί τη βάσει των πληροφοριών που παρελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές, φαίνεται ότι οι 
καταγγελίες των πολιτών οδήγησαν στη λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές όπως 
προβλέπει η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα στο άρθρο 4, παράγραφος 1.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες επί του θέματος 
αυτού.


