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Επιτροπή Αναφορών

30.9.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1380/2007 , του κ. Javier Gomez Gonzalez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με καταγγελλόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον 
αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και την επεξεργασία των αστικών
λυμάτων σε σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας «Emasagra» 
(Γρανάδα, Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι τοπικές αρχές στη Γρανάδα και η εταιρεία «Emasagra» δεν 
απάντησαν ικανοποιητικά στο αίτημά του για παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόρριψη 
και την επεξεργασία λυμάτων, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτόν την οδηγία 90/313/ΕΟΚ.
Κατά τον αναφέροντα, η εν λόγω εταιρεία παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει 
πληροφορίες σχετικά με διάφορα ζητήματα, αλλά το αίτημά του ικανοποιήθηκε μόνον εν 
μέρει, μετά από παρέμβαση του τοπικού διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας. Ο αναφέρων 
παραπέμπει επίσης στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1991 σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία η Ισπανία δεν παρέσχε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες βάσει του άρθρου 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με την αναφορά, από τον Νοέμβριο του 2003 ο αναφέρων έχει υποβάλει στον 
Δήμαρχο της Γρανάδα αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με ορισμένες παραμέτρους 
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που αφορούν την απόρριψη αστικών λυμάτων και ιλύος καθαρισμού λυμάτων.

Με την παρέμβαση του διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας, ο αναφέρων έχει λάβει τις 
πληροφορίες που έχει ζητήσει. Όπως προκύπτει επίσης, με επιστολή της από 18ης Ιουλίου 
2006, η Emasagra Co. δηλώνει πρόθυμη να συναντηθεί προσωπικά με τον αναφέροντα για να 
λύσει τις αμφιβολίες του και να συζητήσει τις προτάσεις του. Είναι σημαντικό να 
επισημανθεί ότι στην προηγούμενη επιστολή της, από 21ης Φεβρουαρίου 2005, η εταιρεία 
έδωσε εκτενείς εξηγήσεις για όλα τα ζητήματα που έθετε ο αναφέρων στις αιτήσεις του προς 
τον δήμαρχο της Γρανάδας.

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ1, με την οποία καταργείται η οδηγία 90/313/ΕΟΚ, και η οποία είχε 
εφαρμογή σε ορισμένες από τις αιτήσεις που είχε υποβάλει ο αναφέρων, αφορά την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές χορηγούν τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που διαθέτουν οι ίδιες ή τρίτοιγια λογαριασμό τους, σε όποιον υποβάλλει 
σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον. Η οδηγία 
προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες: το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τη δημόσια αρχή, ή εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ιδίως όταν οι πληροφορίες είναι 
ιδιαίτερα εκτενείς ή πολύπλοκες. Ο αιτών ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για παροχή 
πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα, πλήρως ή εν μέρει, ή απαντήθηκε 
πλημμελώς έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 
1 και 2.

Εφόσον οι ζητούμενες πληροφορίες τελικά διατέθηκαν, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι από τα 
γεγονότα που περιγράφονται στην αναφορά εξακολουθεί να στοιχειοθετείται συνεχιζόμενη 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Η αρχική αναφορά αφορούσε καταγγελίες για την έλλειψη πρόσβασης σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες βάσει της οδηγίας 2003/4/ΕΚ2 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση της οδηγίας 90/313/EΟΚ3. Η απάντηση της 
Επιτροπής κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι ζητούμενες πληροφορίες είχαν παρασχεθεί, αν 
και με μεγάλη καθυστέρηση. Ο αναφέρων υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή 
Αναφορών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει περαιτέρω παραβίαση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

Τα συμπληρωματικά στοιχεία και έγγραφα που διαβίβασε ο αναφέρων μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:

                                               
1 Οδηγία 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/EΟΚ, ΕΕ L 
41 της 14ης Φεβρουαρίου 2003.
2 ΕΕ L 41 της 14.2.2003
3 ΕΕ L 158 της 23.06.1990
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1. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η οδηγία 91/271/ΕΟΚ1 για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων παραβιάζεται επειδή μία από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη Γρανάδα 
δεν συμμορφώνεται με τις τιμές που ορίζει η οδηγία και ότι ορισμένα ύδατα θα πρέπει να 
χαρακτηριστούν ευαίσθητες ζώνες·

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του αναφέροντος και ήταν ήδη ενήμερη για τα 
συγκεκριμένα γεγονότα πριν λάβει την αναφορά. Είχαν ήδη κινηθεί διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά της Ισπανίας για μη συμμόρφωση προς τα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας.
Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών επί παραβάσει, η Επιτροπή εξέδωσε δύο 
αιτιολογημένες γνώμες (τελικές προειδοποιήσεις) προς την Ισπανία βάσει του άρθρου 226 
της Συνθήκης. Επισυνάπτεται το δελτίο Τύπου της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2008.
Οι διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Γρανάδα 
Churriana.

2. Ο αναφέρων υοστηρίζει ότι οι υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων βαρύνουν τον δήμο της Γρανάδας και όχι την επιχείρηση Emasagra SA 
(σημείο 3 στη σελίδα 6).

Η οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη και δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την 
οργάνωση ή το καθεστώς της ιδιοκτησίας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αποτελούν 
δικαίωμα και ευθύνη των κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο 295 της Συνθήκης 
ορίζει: «Η παρούσα Συνθήκη δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς της 
ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.»

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νομική βάση για παρέμβαση της Επιτροπής.

3. Ο αναφέρων επισημαίνει την προβλεπόμενη επέκταση των μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων της Γρανάδας και τα σχετικά έργα της επιχείρησης και των αρχών, και εξηγεί 
λεπτομερώς ότι υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας που έχουν αποδειχτεί 
αποτελεσματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων θέτει περιβαλλοντικούς στόχους 
όσον αφορά την επίτευξη προτύπων επεξεργασίας των λυμάτων, αλλά δεν υπαγορεύει 
ούτε απαγορεύει τη χρησιμοποίηση κάποιας τεχνολογίας, και επομένως είναι ανοιχτή 
στην τεχνολογική καινοτομία Είναι δικαίωμα και ευθύνη των κρατών μελών να επιλέξουν 
την κατάλληλη διαθέσιμη τεχνολογία και, στην περίπτωση χρησιμοποίησης των 
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως π.χ. στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, πρέπει να 
τηρούνται οι αρχές και προϋποθέσεις που διέπουν τα εν λόγω μέσα.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νομική βάση για παρέμβαση της Επιτροπής.

4. Ο αναφέρων περιγράφει την τρέχουσα τεχνική και συμβατική ρύθμιση για τη διάθεση 
των βιομηχανικών λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος Puleva Food SL: Τα 
λύματα της μονάδας υποβάλλονται σε φυσικοχημική επεξεργασία και στη συνέχεια  
διοχετεύονται σε μια από τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων της Γρανάδα, για να 
υποστούν επεξεργασία μαζί με οικιακά λύματα . Η σχεδίαση της συγκεκριμένης μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

                                               
1 έγγρ. 9845/09 και ΕΕ L 135 της 30.05.1991
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στόχων της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο αναφέρων διατυπώνει 
την άποψη ότι η Puleva Food SL θα πρέπει να αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία 
δικής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και να μην  χρησιμοποιεί τη δημοτική μονάδα 
επεξεργασίας. Οι υπάρχουσες τεχνικές και συμβατικές ρυθμίσεις φαίνεται να 
αποδεικνύουν, κατά τον αναφέροντα, πως οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές έχουν 
συμφωνήσει στη μη εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
και της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/ΕΚ, στο εξής οδηγία ΟΠΕΡ)1.

Καταρχάς, εναπόκειται στις ισπανικές αρχές να αποφασίσουν αν τα βιοδιασπώμενα 
απόβλητα, όπως αυτά της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, και τα οικιακά λύματα θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία ξεχωριστά ή μαζί. Και οι δυο προσεγγίσεις είναι 
αποδεκτές. Όποια επιλογή και να προτιμηθεί, πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την 
παραβίαση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, βλέπε σημείο 1 
ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει της Επιτροπής κατά της Ισπανίας.

Το ζήτημα του αν ο σχετικός εξοπλισμός επεξεργασίας ο οποίος βρίσκεται και λειτουργεί 
στη δημόσια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να καλύπτεται από την άδεια που 
χορηγείται σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ εξετάζεται στο σημείο 7.

5. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ποτέ δεν μίλησε για παραβίαση της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ 
περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων.

6. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η απόρριψη ανεπαρκώς επεξεργασμένων λυμάτων από τη 
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Γρανάδας θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης 
των υδάτων του ποταμού Genil, παραβιάζοντας επομένως τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της οδηγίας πλαισίου 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα2.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θέτει τον περιβαλλοντικό στόχο της «καλής οικολογικής 
κατάστασης» για όλους τους ποταμούς, τις λίμνες και τα παράκτια ύδατα, ο οποίος πρέπει 
να έχει επιτευχθεί μέχρι το 2015. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν αναπτύξει τα 
απαιτούμενα σχέδια και προγράμματα για να πετύχουν μια τέτοια καλή οικολογική 
κατάσταση μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009, και να μεριμνούν για την ενημέρωση και
διαβούλευση του κοινού κατά την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων.

Ο στόχος της επίτευξης καλής κατάστασης για όλα τα ύδατα συνδέεται με τη μη 
επιδείνωση της κατάστασης σε σύγκριση με τη σημερινή ποιότητα των υδάτων. Ο 
καταγγελόμενος αρνητικός αντίκτυπος στον ποταμό Genil πρέπει να διορθωθεί μέσω της 
συμμόρφωσης με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (βλέπε σημείο 1 
ανωτέρω) και, όπου κρίνεται αναγκαίο, μέσω συμπληρωματικών μέτρων σε περίπτωση 
που η συμμόρφωση με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεν πληροί 
τους στόχους της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.

Επομένως, βάσει:

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.01.2008
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000
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- της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει για την παραβίαση της οδηγίας περί 
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, και

- των στόχων και των προθεσμιών που ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα·

δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή νομική βάση για πρόσθετη παρέμβαση της Επιτροπής.

7. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν παραβιάσει την οδηγία 
ΟΠΕΡ που καλύπτει τη δραστηριότητα της «επεξεργασίας και μεταποίησης του γάλακτος, 
όταν η ποσότητα του λαμβανομένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνους ημερησίως 
(μέση ετήσια τιμή) του Παραρτήματος I.6.4.γ».

Η οδηγία ΟΠΕΡ ορίζει την «εγκατάσταση» ως κάθε ακίνητη τεχνική μονάδα όπου 
εκτελούνται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του παραρτήματος Ι, καθώς και 
όλες οι άλλες άμεσα συνδεδεμένες δραστηριότητες, τεχνικώς συναφείς με τις εκεί 
εκτελούμενες, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει τις εκπομπές και τη ρύπανση.  Οι 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να λειτουργούν 
σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη άδεια χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή με βάση τη 
χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Όπως περιγράφεται στο σημείο 4, η ροή λυμάτων που δημιουργείται στην εγκατάσταση 
της Puleva Food, S.L. διοχετεύεται, μέσω αγωγού, σε φυσικοχημική μονάδα, εντός της 
δημόσιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της οποίας τη λειτουργία διαχειρίζεται η 
Emasagra SA.

Η άδεια που εκδόθηκε από τις ισπανικές αρχές περιγράφει τη συγκεκριμένη κατάσταση 
χωρίς να υπαγορεύει τεχνικές απαιτήσεις ή οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με το 
σχετικό έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.  Ως εκ τούτου, η 
φυσικοχημική μονάδα, που θα μπορούσε να συνδέεται τεχνικά με τη δραστηριότητα που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος I, εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Εντούτοις, η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ισπανικές αρχές να αποσαφηνίσουν το ζήτημα, 
προκειμένου να αξιολογηθεί αν τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ και αν 
χρειάζεται να αναλάβει περαιτέρω ενέργειες.

8. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες ισπανικές αρχές έχουν παραβιάσει την οδηγία 
85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, καθώς δεν εφάρμοσαν ορθά τις διατάξεις της οδηγίας 
για την επέκταση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της Γρανάδας.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 
2003/35/ΕΚ3 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή 

                                               
1  ΕΕ L 175 της 05.07.1985
2  ΕΕ L 073 της 14.03.1997
3  ΕΕ L 156 της 25.06.2003
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οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ορισμένα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών έργων.  Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ 
των αποκαλούμενων σχεδίων του Παραρτήματος Ι, που πρέπει να υποβάλλονται πάντα σε 
διαδικασία ΕΠΕ, και των σχεδίων του Παραρτήματος ΙΙ, για τα οποία τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν, είτε μέσω μιας κατά περίπτωση εξέτασης είτε βάσει κατώτατων ορίων ή 
κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς, αν το σχέδιο θα πρέπει 
να υποβληθεί σε ΕΠΕ.  Όταν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση ή όταν έχουν 
τεθεί κατώτατα όρια ή κριτήρια, λαμβάνονται υπόψη τα συναφή κριτήρια επιλογής που 
ορίζονται στο Παράρτημα III της οδηγίας.  Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής 
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του έργου, η θέση του και τα χαρακτηριστικά των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα νέα σχέδια για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων με ικανότητα εξυπηρέτησης οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 150 000 
κατοίκων περιλαμβάνονται στο σημείο 13 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας ΕΠΕ.  Τα 
άλλα σχέδια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων καλύπτονται από το σημείο 11 γ) του 
Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.  Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα 
με το σημείο 13 του Παραρτήματος ΙΙ, η επέκταση των υφιστάμενων έργων που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ τα οποία έχουν ήδη εκτελεστεί και 
τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο μιας νέας διαδικασίας ΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ευθύνη να ελέγχουν κάθε επέκταση 
των υφιστάμενων έργων και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αποφασίζουν αν έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ.  Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισε ο αναφέρων, οι 
περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές του έχουν απαντήσει ότι η προβλεπόμενη επέκταση 
θα πραγματοποιηθεί μετά από πολιτική συμφωνία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών 
αρχών.  Ωστόσο, κανένα συγκεκριμένο έργο επέκτασης δεν ήταν σε εξέλιξη τη στιγμή 
εκείνη.  Οι περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές τονίζουν στην απάντησή τους ότι όταν 
το έργο θα είναι υπαρκτό, η περίπτωση θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εν κατακλείδι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις 
ότι εν προκειμένω δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία ΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, η οδηγία 2003/4/ΕΚ διαλαμβάνει την 
πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές καθιστούν διαθέσιμες τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε όποιον υποβάλλει 
σχετική αίτηση και χωρίς ο αιτών να οφείλει να επικαλεσθεί οιοδήποτε συμφέρον. Αυτό 
σημαίνει, πιο συγκεκριμένα, ότι μια δημόσια αρχή οφείλει να παρέχει πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, οι οποίες προέρχονται ή 
λαμβάνονται από την εν λόγω αρχή. Όπως επισημαίνει και ο αναφέρων, η οδηγία 
προβλέπει επίσης συγκεκριμένες προθεσμίες: το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός 
ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τη δημόσια αρχή ή 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, ιδίως όταν οι πληροφορίες 
είναι εκτενείς ή πολύπλοκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτών ενημερώνεται το ταχύτερο 
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δυνατόν, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός, για 
οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που την υπαγορεύουν. Η 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορεί να απορριφθεί μόνο για τους ειδικούς 
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας. Αυτοί οι λόγοι πρέπει να ερμηνεύονται 
συσταλτικά, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημόσιου 
συμφέροντος που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Η άρνηση παροχής, 
συνολικά ή εν μέρει, των αιτούμενων πληροφοριών πρέπει να κοινοποιηθεί στον αιτούντα 
εγγράφως εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να αναφέρει τους 
λόγους της απόρριψης και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
προσφυγής. Σύμφωνα με το άρθρο 5, μπορεί να επιβληθούν τέλη. Ωστόσο, αυτά δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό. Ο αιτών ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του για 
παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα, πλήρως ή εν μέρει, ή 
απαντήθηκε πλημμελώς έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

Στην επιστολή του, της 28ης Αυγούστου 2009, ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει 
καμία απάντηση στο αίτημά του, της 21ης Ιουλίου 2009, σχετικά με πλήρη αντίγραφα 
των αδειών για τις δύο μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στη Γρανάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων καλείται να αξιοποιήσει τις διαδικασίες προσφυγής που 
προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία, ως αποτέλεσμα του άρθρου 6, παράγραφοι 1 
και 2, της οδηγίας.

Σχετικά με το σημείο 1 (οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων), η Επιτροπή έχει 
ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας.

Σχετικά με τα σημεία 2 και 3 (εναλλακτική τεχνική λύση για την επέκταση των μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων της Γρανάδας), δεν υπάρχει καμία νομική βάση για παρέμβαση της 
Επιτροπής.

Σχετικά με τα σημεία 4 και 7 (επεξεργασία των οικιακών λυμάτων και των βιομηχανικών 
λυμάτων από μια μονάδα επεξεργασίας γάλακτος· συμμόρφωση με την οδηγία ΟΠΕΡ): Η 
Επιτροπή θα ζητήσει από τις ισπανικές αρχές να αποσαφηνίσουν το ζήτημα, προκειμένου να 
αξιολογηθεί αν τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ και αν χρειάζεται να αναληφθούν 
περαιτέρω ενέργειες από την Επιτροπή·

Σχετικά με το σημείο 6 (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα), η Επιτροπή δεν βλέπει επί του 
παρόντος καμία παράβαση και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία νομική βάση για παρέμβαση 
εκ μέρους της.

Σχετικά με το σημείο 8 (οδηγία ΕΠΕ) η Επιτροπή δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
οι απαιτήσεις της οδηγίας δεν έχουν τηρηθεί.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Στην αρχική αναφορά περιέχονταν καταγγελίες σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης σε 
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περιβαλλοντικές πληροφορίες βάσει της οδηγίας 2003/4/ΕΚ1 για την πρόσβαση του κοινού 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/EΟΚ2. Η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες που είχε ζητήσει είχαν παρασχεθεί, 
αν και με μεγάλη καθυστέρηση.

Με συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε στην Επιτροπή Αναφορών τον Μάρτιο του 2009 
και τον Ιούλιο του 2009, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι υφίσταται περαιτέρω παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

 οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/EΟΚ3·
 οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EΚ4·
 οδηγία ΟΠΕΡ 2008/1/ΕΚ5·
 οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 85/337/ΕΟΚ6.

Η Επιτροπή διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με τις συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες, 
υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ήδη εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά την 
οδηγία επεξεργασίας αστικών λυμάτων, δεσμευόμενη να ελέγξει την εφαρμογή της οδηγίας 
ΟΠΕΡ και συμπεραίνοντας ότι για την οδηγία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα δεν υφίστανται στοιχεία που να αποδεικνύουν παράβαση 
και, συνεπώς, δεν υφίσταται νομική βάση για να παρέμβει η Επιτροπή.

Κατά την τελευταία του υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών προς την Επιτροπή 
Αναφορών στις 19 Δεκεμβρίου 2009, ο αναφέρων προβαίνει στις ακόλουθες καταγγελίες:

 παραβίαση της οδηγίας για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 2003/4/EΚ (ο 
αναφέρων παραθέτει την παλαιά οδηγία 90/313/EΚ η οποία έχει αντικατασταθεί από την 
οδηγία 2003/4/EΚ)·

 κρυφές και παράνομες επιδοτήσεις προς την ιδιωτική εταιρεία Puleva Food S.L. στη 
Γρανάδα, κατά παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης για την εσωτερική αγορά και τον 
ανταγωνισμό·

 έλλειψη αντίληψης από μέρους της Επιτροπής ως προς το ότι η μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων στο Los Vados της Γρανάδας δεν συμμορφώνεται προς την οδηγία για την 
επεξεργασία αστικών λυμάτων·

 έλλειψη προώθησης από την Επιτροπή μη παραδοσιακών συστημάτων επεξεργασίας 
λυμάτων, συγκεκριμένα του συστήματος «The Living Machine»® του καθηγητή Todd·

 παράνομος χαρακτήρας της σύνδεσης των βιομηχανικών λυμάτων από τη μονάδα της 
Puleva Food S.L. στη Γρανάδα με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Γρανάδας στην 
Churriana.

Όσον αφορά την καταγγελία για παραβίαση της οδηγίας για την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανακύπτουν δυο νέα ζητήματα:  η παραβίαση του απορρήτου 
σχετικά με το όνομα του αιτούντος και η διάρκεια των διαδικασιών επανεξέτασης.
                                               
1 ΕΕ L 41 της 14.2.2003
2 ΕΕ L 158 της 23.06.1990
3 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52.
4 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
5 ΕΕ L 102 της 11.04.2006, σ. 15-34.
6 ΕΕ L 175 της 05.07.1985, σ. 40-48.
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Ο αναφέρων παραπέμπει στο άρθρο 1 του νόμου 38/95. Ο εν λόγω νόμος αντικαταστάθηκε 
από τον νέο νόμο 27/2006 της 18.07.06, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την επόμενη μέρα. Ο νέος 
νόμος δεν περιέχει καμία αναφορά σχετικά με το απόρρητο του αιτούντος.

Επιπλέον, ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει τα σχετικά δεδομένα απευθείας από την Emasagra, 
παρακάμπτοντας τον δήμο της Granada. Η Emasagra μπορεί να θεωρηθεί δημόσια αρχή στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2003/4/EΚ (βλέπε άρθρο 2, σημείο 2 β) ή γ)· η ακριβής κατηγορία 
εξαρτάται από συγκεκριμένες πρακτικές πληροφορίες).

Όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών επανεξέτασης, το άρθρο 20 του νόμου αριθ. 
27/2006 προβλέπει διαδικασία διοικητικής προσφυγής (διαδικασία που διέπεται από τον 
Τίτλο VII του νόμου αριθ. 30/1992 της 26.11.1992). Αυτή η διαδικασία είναι δωρεάν και 
ταχύτατη (μέγιστος χρόνος: τρεις μήνες). Όταν η διοικητική προσφυγή δεν ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες του αιτούντος, προβλέπεται δικαστικός έλεγχος.

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων και των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
πρόσβαση σε πληροφορίες όπως θεσπίστηκε από την ισπανική νομοθεσία, με τον νόμο αριθ. 
27/2006, δεν παραβιάζει την οδηγία 2003/4. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η θέση που 
υιοθετήθηκε στην προηγούμενη συμπληρωματική ανακοίνωση. Οι νέες πληροφορίες δεν 
τροποποιούν την αξιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής, σχετικά με την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για κρυφές και παράνομες επιδοτήσεις στην ιδιωτική εταιρεία 
Puleva Food S.L. στη Γρανάδα, οι ισπανικές αρχές μπορούν να επιλέξουν αν θα 
επεξεργάζονται ή όχι βιοδιασπώμενα απόβλητα από μονάδα μαζί με οικιακά λύματα. Από τις 
διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι η επεξεργασία λυμάτων από τη μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων στην Churriana της Γρανάδας, στην Puleva Food S.L. στη Γρανάδα, 
συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της Συνθήκης.

Όσον αφορά την καταγγελία για έλλειψη αντίληψης από μέρους της Επιτροπής ως προς το 
ότι η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Los Vados της Γρανάδα δεν συμμορφώνεται προς 
την οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, ο ισχυρισμός αυτός είναι εσφαλμένος.
Αφενός στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την παρούσα αναφορά δεν αναφέρθηκε 
ποτέ ότι η μονάδα επεξεργασίας Los Vados στη Γρανάδα είναι συμβατή με την οδηγία και 
αφετέρου η ίδια αυτή μονάδα περιλαμβάνεται στη διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της 
Ισπανίας σχετικά με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Όσον αφορά την παράλειψη προώθησης από μέρους της Επιτροπής, μη παραδοσιακών 
συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, συγκεκριμένα του συστήματος «The Living Machine» 
® του καθηγητή Todd, η επιλογή τεχνολογίας για μια συγκεκριμένη μονάδα συνιστά 
δικαίωμα και ευθύνη των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 192, παράγραφος 4, της 
Συνθήκης (ΣΛΕΕ). Δεν συνιστά καθήκον της Επιτροπής να προωθεί ειδική τεχνολογία για 
συγκεκριμένη μονάδα στη Γρανάδα.

Τέλος, όσον αφορά τον ισχυρισμό για παράνομη σύνδεση των βιομηχανικών λυμάτων από τη 
μονάδα Puleva Food S.L. στη Γρανάδα με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην Churriana 
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της Γρανάδα, ο αναφέρων επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η Puleva Food SL πρέπει να 
κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία τη δική της μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και να 
μην χρησιμοποιεί τη δημοτική μονάδα επεξεργασίας. Η Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει στην 
προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι εναπόκειται στις ισπανικές αρχές να αποφασίσουν εάν τα 
βιοδιασπώμενα απόβλητα, όπως αυτά που προέρχονται από ένα εργοστάσιο επεξεργασίας 
γάλακτος, για παράδειγμα, και τα οικιακά λύματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινής ή 
χωριστής επεξεργασίας. Και οι δύο προσεγγίσεις είναι αποδεκτές. Όποια επιλογή και αν γίνει, 
πρέπει να τηρεί τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ, κυρίως 
στο άρθρο 11 της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σχετικά με τη 
διοχέτευση βιομηχανικών λυμάτων σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει προσεκτικά τις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε ο 
αναφέρων στην Επιτροπή Αναφορών στις 19 Δεκεμβρίου 2009. Συνοψίζοντας, η Επιτροπή:

 δεν διαπιστώνει παραβίαση της οδηγίας για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες·

 δεν διαπιστώνει παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, με την κοινή 
επεξεργασία των βιοδιασπώμενων λυμάτων της Puleva Food S.L. και των οικιακών 
λυμάτων·

 επιβεβαιώνει ότι θεωρεί πως η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Los Vados της Γρανάδας 
δεν συμμορφώνεται προς την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και ότι η 
ίδια αυτή μονάδα περιλαμβάνεται σε εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Ισπανίας·

 επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται νομική βάση ώστε η Επιτροπή να προωθήσει μια 
συγκεκριμένη τεχνολογία για μια συγκεκριμένη μονάδα στη Γρανάδα·

 επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται νομική βάση ώστε να θεωρηθεί παράνομη αυτή καθαυτή 
η σύνδεση των βιομηχανικών λυμάτων από τη μονάδα Puleva Food S.L. με τη μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων Churriana της Γρανάδα. Η συμμόρφωση προς την οδηγία σχετικά 
με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) και προς το άρθρο 11 
της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων εξετάζεται αυτή τη στιγμή από 
την Επιτροπή και τα πορίσματα θα ανακοινωθούν στην Επιτροπή Αναφορών.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.III), που ελήφθη στις 30
Σεπτεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή απέρριψε κάποιους από τους ισχυρισμούς του αναφέροντος σε προηγούμενες 
ανακοινώσεις της. Έγινε όμως δεκτό ότι πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω η συμμόρφωση με 
δύο νομοθετικές πράξεις, δηλαδή με την Οδηγία της ΕΕ, σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)1 και με την Οδηγία για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων2.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8 έως 29.
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40 έως 52
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 Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
την Οδηγία ΟΠΕΡ. Η ανάλυση της απάντησης δείχνει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η 
Οδηγία ΟΠΕΡ εφαρμόστηκε σωστά. Ως εκ τούτου, δεν εντοπίστηκε καμία παραβίαση της 
εν λόγω οδηγίας.

 Όσον αφορά την ανάλυση, από την Επιτροπή, των στοιχείων που υπέβαλαν οι ισπανικές 
αρχές στα πλαίσια της τρέχουσας έκθεσης για τα επίπεδα απόδοσης της μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων του Los Vados στη Γρανάδα, δεν στοιχειοθετείται ενδεχόμενη 
παραβίαση της Οδηγίας 2003/4, η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 90/313.

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας, ιδιαίτερα, φαίνεται να 
πληρούνται. Η ισχύουσα περιφερειακή και τοπική νομοθεσία προβλέπει ένα σύστημα 
ελέγχου και παρακολούθησης των απορρίψεων βιομηχανικών λυμάτων σε μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων, όπως για παράδειγμα την επεξεργασία των λυμάτων από την 
επεξεργασία γάλακτος στη μονάδα του Los Vados.


