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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 01305/2010, του Juan Eladio Palmis Sánchiez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εγκατάσταση ενός αποτεφρωτηρίου κοντά σε 
κατοικίες, ένα σχολείο και μια παραλία στο Puerto de Mazarrón, στη Murcia 
της Ισπανίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την άδεια που εκδόθηκε από τις τοπικές αρχές για την 
κατασκευή ενός αποτεφρωτηρίου, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σε 
απόσταση δέκα μέτρων από κατοικίες και από ένα σχολείο και περίπου 150 μέτρων από την 
παραλία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων υπό το πρίσμα της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που θα μπορούσε να ισχύει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 της 5.7.1985) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ (ΕΕ L 073 της 14.3.1997), την οδηγία 2003/35/ΕΚ (ΕΕ L 156 της 25.6.2003) και 
την οδηγία 2009/31/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009).
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για ορισμένα σχέδια δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα αποτεφρωτηρίων δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των 
έργων που εμφαίνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας. Επομένως το έργο αυτό δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή 
δεν είναι σε θέση να παρέμβει.  Οι ανησυχίες που εκφράζει ο αναφέρων, μαζί με άλλες 
ενδεχόμενες πτυχές που σχετίζονται με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, 
καλύπτονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του κράτους μέλους.  Εάν ο αναφέρων επιθυμεί 
να τις αμφισβητήσει, μπορεί να κάνει χρήση των μέσων προσφυγής που προβλέπονται στην 
ισπανική νομοθεσία.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα αναφορά.


