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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1060/2010 , του Konrad Janson, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του δημοτικού συμβουλίου του Wolin, η οποία συνοδεύεται από μία 
υπογραφή, σχετικά με τη ρύπανση της πολωνικής νήσου Wolin και τη 
συναφή μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την 
επεξεργασία των αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Wolin, της μεγαλύτερης 
πόλης της ομώνυμης πολωνικής νήσου, τμήμα της οποίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 
δικτύου Natura 2000, κάνει λόγο για τα υφιστάμενα προβλήματα από την επεξεργασία των 
αποβλήτων και τη ρύπανση των υδάτων στην περιοχή.  Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές δεν λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα και εκτιμά ότι αγνοείται η 
νομοθεσία της ΕΕ στον εν λόγω τομέα.  Ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να επιληφθεί του εν λόγω ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

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

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

 για την προστασία των υδάτων ,η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1 και 
                                               
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, ΕΕ L135 της 30.5.1991.
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η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1, καθώς και οι οδηγίες για τα ύδατα κολύμβησης2.
 για τη διαχείριση αποβλήτων, η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα3.

Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η οδηγία καλύπτει την επεξεργασία λυμάτων κατοικημένων περιοχών με περισσότερους από 
2.000 κατοίκους («οικισμούς») και θεσπίζει υποχρέωση συλλογής και επεξεργασίας των 
λυμάτων. Στη νήσο Wolin υπάρχουν διάφοροι οικισμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας όπως οι: Świnoujście, Międzywodzie, Wolin και Dziwnów. Η συνθήκη 
προσχώρησης της Πολωνίας ορίζει σταδιακές μεταβατικές περιόδους για τη συμμόρφωση 
προς την οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, με τη θέσπιση μεταβατικών στόχων 
για τα έτη 2005, 2010, 2013 και, εντέλει, πλήρη συμμόρφωση έως το 2015. Εντούτοις, οι 
μεταβατικές περίοδοι δεν αφορούν συγκεκριμένους οικισμούς όπως το Wolin, αλλά ορίζουν 
περιβαλλοντικούς στόχους όσον αφορά το ποσοστό του συνολικού βιοδιασπώμενου φορτίου 
και του συνολικού αριθμού οικισμών4.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να θεωρήσει ότι η ανεπαρκής 
επεξεργασία λυμάτων στο Wolin συνιστά παραβίαση της εν λόγω οδηγίας.

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα

Η οδηγία καλύπτει όλες τις υδάτινες περιοχές (ποτάμια, λίμνες, υπόγεια ύδατα, παράκτια 
ύδατα), με στόχο την επίτευξη καλής ποιότητας (καλής κατάστασης) των υδάτων μέχρι το 
2015. Τα απαραίτητα σχέδια και προγράμματα μέτρων προς επίτευξη της καλής αυτής 
ποιότητας έπρεπε να έχουν εγκριθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου του 2009 και να κοινοποιηθούν 
στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου του 2010. Καθώς η Πολωνία δεν είχε συμμορφωθεί με τις 
παραπάνω υποχρεώσεις, η Επιτροπή κίνησε νομική διαδικασία επί παραβάσει το 20105.
Μολονότι η Επιτροπή γνωρίζει πλέον ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης και η 
έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, τα σχέδια αυτά δεν έχουν ακόμη 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Οδηγίες για τα ύδατα κολύμβησης

Οι οδηγίες καλύπτουν τα ύδατα κολύμβησης στα οποία αναμένεται μεγάλος αριθμός 
λουομένων σε τακτική βάση. Στη νήσο Wolin, έχουν οριστεί τρείς περιοχές υδάτων 
κολύμβησης, δύο στον δήμο του Świnoujście και μία στον δήμο του Międzywodzie.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα αποτελέσματα παρακολούθησης, οι τρεις αυτές ακτές 
συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ποιότητας που ορίζει η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης.
Δεν έχουν οριστεί ύδατα κολύμβησης κοντά στον δήμο Wolin. Επομένως, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της οδηγίας.
                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L327 της 22.12.2000.
2 Οδηγία 76/160/ΕΟΚ, ΕΕ L31 της 5.2.1976, και οδηγία 2006/7/ΕΚ, ΕΕ L64 της 4.3.2006.
3 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Νοεμβρίου 2008 περί των στερεών αποβλήτων· 
ΕΕ L 312, της 22.11.2008

4 ΕΕ C 227 της 23.09.2003.
5 Διαδικασία επί παραβάσει 2010/2079
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Η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα

Η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, με προθεσμία μεταφοράς τη 12η Δεκεμβρίου 2010, 
αφορά άμεσα τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων. Η οδηγία θέτει βασικές προϋποθέσεις για 
τη διαχείριση των αποβλήτων, περιλαμβανομένης της υποχρεωτικής έκδοσης άδειας για 
χειρισμό αποβλήτων. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση 
των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον και απαγορεύει την εγκατάλειψη, την απόρριψη και την ανεξέλεγκτη διαχείριση 
των αποβλήτων (άρθρα 13 και 36). Προϋποθέτει επαρκή δίκτυα εγκαταστάσεων διάθεσης 
αποβλήτων και ορισμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης αποβλήτων (άρθρο 16). Η οδηγία επίσης 
θεσπίζει μια ιεραρχία στη διαχείριση αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη 
έναντι της ανάκτησης αποβλήτων, με τελευταία λύση τη διάθεση και περιέχει διατάξεις 
σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων (άρθρο 3, παράγραφος 12, και άρθρο 
9), προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων (άρθρο 29 και Παράρτημα 
IV) και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (άρθρο 28). Ορίζονται οι απαιτήσεις 
για τη συλλογή αποβλήτων και οι συγκεκριμένοι στόχοι προς επίτευξη από τα κράτη μέλη 
αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ορισμένων αποβλήτων (άρθρο 
11). Μέχρι σήμερα (9 Φεβρουαρίου 2011) η Πολωνία ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τα εθνικά 
της μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας (άρθρο 40).

Αναφορικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των υδάτων, η Επιτροπή διαπίστωσε 
παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και έχει κινήσει νομική διαδικασία επί 
παραβάσει. Όσον αφορά την οδηγία για τη διαχείριση αστικών λυμάτων και τις οδηγίες για 
τα ύδατα κολύμβησης, η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας.

Όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων, η Επιτροπή θα 
παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
διασφαλίσει την ορθή μεταφορά της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα στην Πολωνία.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Όσον αφορά την παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα1, η Πολωνία έχει πλέον 
κοινοποιήσει τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας.

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L327 της 22.12.2000.


