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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0357/2012 του Yann Flory, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
«Nappe phréatique en danger – Destocamine», σχετικά με απειλές για τα
αποθέματα υπογείων υδάτων στο Wittelsheim του νομού Haut Rhin

1. Περίληψη της αναφοράς

Το πρώην ορυχείο καλίου STOCAMINE στην Αλσατία έλαβε άδεια το 1997 μέσω 
νομαρχιακού διατάγματος να φιλοξενήσει τοξικά απόβλητα. Περίπου 44.000 τόνοι είχαν 
αποθηκευθεί ως το 2002, οπότε και εκδηλώθηκε πυρκαγιά και η δραστηριότητα διεκόπη. 
Έκτοτε μαίνεται διαμάχη σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτών των αποβλήτων. Ο 
αναφέρων και η ομάδα συμφερόντων του εκφράζουν την επιθυμία να μεταφερθούν τα 
απόβλητα και να αποθηκευθούν αλλού. Θεωρεί ότι συνιστούν απειλή για τα αποθέματα 
υπογείων υδάτων στη λεκάνη του Ρήνου, ένα μοναδικό απόθεμα πόσιμου νερού στην 
Ευρώπη. Καλεί την επιτροπή να διαπιστώσει την κατάσταση ιδίοις όμμασι προκειμένου να 
εκτιμήσει την απειλή. Υποστηρίζει ότι οι γαλλικές αρχές επιδεικνύουν αμέλεια και δεν 
ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012.

Η υπόγεια υγειονομική ταφή αποβλήτων (ή υπόγεια αποθήκευση) ρυθμίζεται από την οδηγία 
περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων 1. Η οδηγία δεν περιέχει αυστηρούς κανόνες σχετικά με
την επιλογή τοποθεσίας και τη διαχείριση της υγειονομικής ταφής αποβλήτων, περιέχει όμως 
                                               
1 Οδηγία 1999/31/ΕΚ σχετικά με την υγειονομική ταφή αποβλήτων, ΕΕ L 182, 16.7.1999, σελ. 1–19.
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έναν κατάλογο απαιτήσεων που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους. Η τελική απόφαση για την τοποθεσία της υγειονομικής ταφής αποβλήτων
καθώς και η χορήγηση της σχετικής αδείας, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των
περιβαλλοντικών κινδύνων, πρέπει να ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους. 

Ο αναφέρων δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι οι γαλλικές αρχές 
δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω και ενώ επισημαίνει 
τους πιθανούς κινδύνους, δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εν λόγω χώρος ταφής 
αποβλήτων έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον (ιδίως στα υπόγεια ύδατα). 

Η οδηγία πλαίσιο περί υδάτων1 και η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα2 προβλέπουν απαιτήσεις 
για την ποιότητα των υπογείων υδάτων. Ζητείται από τα κράτη μέλη να αξιολογούν τη
χημική κατάσταση των υπογείων υδάτων, να αποφεύγουν τη χειροτέρευση των υδατικών 
συστημάτων και να φέρουν τα συστήματα αυτά σε καλή χημική κατάσταση έως το 2015. 

Οι γαλλικές αρχές μετέφεραν την προαναφερθείσα νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο και θέσπισαν 
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑ) που περιλαμβάνουν μέτρα προκειμένου τα 
ύδατα αυτά να περιέλθουν σε καλή κατάσταση έως το 2015. Τα ΣΔΛΑ εκπονήθηκαν με 
διαδικασία ευρείας διαβούλευσης με το κοινό. Σύνδεσμοι με τα σχέδια στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη από τις γαλλικές αρχές, σχετικά με το Stocamine. Η
σχετική έκθεση δείχνει ότι οι γαλλικές αρχές έχουν επίγνωση του προβλήματος και ότι είναι
έτοιμες να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπουν οι προαναφερθείσες 
οδηγίες. 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει καμία παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000
2 Οδηγία 2006/118/ΕΚ της 7.12.2006 (ΕΕ L 372 της 27.5.2002).


