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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0093/2011 του Claude Coste, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement» 
(Οργανισμός για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, την προστασία των 
υδάτων και του περιβάλλοντος), σχετικά με την επεξεργασία των εκροών 
όμβριων υδάτων για την προστασία των επιφανειακών υδάτων στην Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αίτηση του αναφέροντος για ψήφιση νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική επεξεργασία 
των εκροών όμβριων υδάτων απορρίφθηκε από το γαλλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Αναφέρει ότι εδώ και 50 χρόνια παρατηρεί την αύξηση της ρύπανσης της Μεσογείου από 
πλαστικά, τα οποία μεταφέρονται κυρίως μέσω των όμβριων υδάτων από κοινότητες στα 
ανάντη του ποταμού. Επιθυμεί να γίνει υποχρεωτική η κατασκευή λεκανών συγκράτησης 
ούτως ώστε να φιλτράρονται αυτά τα ύδατα πριν φτάσουν στη θάλασσα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος στις παράκτιες και 
θαλάσσιες περιοχές καλύπτεται ήδη από τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, πιο συγκεκριμένα 
από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 και την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική1. 

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για τη δημιουργία πλαισίου για κοινοτική δράση στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα, ΕΕ L 327 της 
22.12.2000
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Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν 
την επίτευξη καλής κατάστασης των οικείων θαλάσσιων υδάτων εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται στις οδηγίες.

Άλλες οδηγίες περιέχουν, επιπλέον, συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τους 
προβληματισμούς που εκφράζει ο αναφέρων (μεταφορά αστικών αποβλήτων στις ακτές 
έπειτα από φαινόμενα ισχυρών βροχοπτώσεων).

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες2, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν μέτρα για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων ώστε να αποφευχθούν 
μελλοντικές περιβαλλοντικές ζημίες στα κατάντη λόγω πλημμυρών. 

Όσον αφορά τα λύματα, σύμφωνα με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων3

τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα αποχετευτικά συστήματα σχεδιάζονται, 
κατασκευάζονται και συντηρούνται έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να περιορίζουν τη μόλυνση 
των υδάτων υποδοχής λόγω υπερχειλίσεων από νεροποντές. Σε περίπτωση 
ασυνήθιστων ισχυρών βροχοπτώσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν τη λήψη 
ειδικών μέτρων για τον περιορισμό της εν λόγω μόλυνσης (Παράρτημα Ι, Α και Β).

Σύμφωνα με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων4, σχετικά με τη θέση 
ενός χώρου υγειονομικής ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν απαιτήσεις που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την ύπαρξη  παράκτιων υδάτων στην περιοχή και τον κίνδυνο πλημμυρών. Η 
έγκριση για χώρο υγειονομικής ταφής μπορεί να δοθεί μόνον εάν τα χαρακτηριστικά της 
θέσης του δείχνουν ότι δε συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον (Παράρτημα Ι, σημείο
1).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προβλήματα που ανέδειξε ο αναφέρων αντιμετωπίζονται πιο 
αποτελεσματικά με την κατάλληλη εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων της ΕΕ που 
ισχύουν αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προτείνει την ψήφιση πρόσθετων 
πράξεων για την κάλυψη του αντίκτυπου που έχουν στο περιβάλλον οι υπερχειλίσεις λόγω 
νεροποντής. 

                                                                                                                                                  
1  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

για το πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), ΕΕ L 164 της 25.6.2008

2 Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ΕΕ L 288 της 6.11.2007

3 Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ, της 21ης Μαΐου1991, σχετικά με την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, ΕΕ L 135 της 30.5.1991

4 Οδηγία του Συμβουλίου 1999/31/ΕΚ, της 26ης Απριλίου 1999, για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων, ΕΕ L 182 της 16.07.1999


