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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0925/2012, της Helena Iwaniuk, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη ρύπανση της ιδιοκτησίας της από λύματα, και την ελλιπή εκτέλεση, εκ 
μέρους των τοπικών αρχών, σχετικής δικαστικής απόφασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εξηγεί ότι η ιδιοκτησία της εκτίθεται σε ρύπανση από το δημοτικό δίκτυο 
αποχέτευσης, και επισημαίνει ότι τα έργα υποδομής για το εν λόγω δίκτυο 
συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ. Οι δημοτικές αρχές απέρριψαν, ωστόσο, τις 
επανειλημμένες διαμαρτυρίες της, ισχυριζόμενες ότι οι τακτικές πλημμύρες οφείλονται σε 
όμβρια ύδατα. Η αναφέρουσα, η οποία ματαίως επεδίωξε αρχικά φιλικό διακανονισμό, 
άσκησε κατόπιν αγωγή κατά του δήμου και κέρδισε τη δίκη. Οι δημοτικές αρχές, όμως, δεν 
εκτέλεσαν την απόφαση, και καθώς στην εν λόγω υπόθεση τίθεται θέμα σοβαρού κινδύνου 
για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η αναφέρουσα ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1 απαιτεί εν γένει τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη συντήρηση των συστημάτων συλλογής σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές 
γνώσεις και χωρίς υπερβολικό κόστος. Αποτελεί καθήκον κάθε κράτους μέλους να ορίσει 

                                               
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 
135 της 30.5.1991, σ. 40).
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ειδικές (τεχνικές) προδιαγραφές στο θέμα αυτό.

Ο δήμος, ως ιδιοκτήτης του δημόσιου δικτύου αποχέτευσης, είναι υπεύθυνος για την κατασκευή
του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταπατά τα δικαιώματα και το δίκτυο των άλλων. Ωστόσο, 
υπό ειδικές περιστάσεις (π.χ. ασυνήθιστα μεγάλη βροχόπτωση, απόφραξη), είναι δυνατόν να 
υπάρξουν ύδατα συγκράτησης στα συστήματα αποχέτευσης. Οι ιδιοκτησίες μπορούν, εντός
συγκεκριμένων τεχνικών ορίων, να προστατευθούν από την υπερχείλιση με βαλβίδες 
συγκράτησης.

Επί τη βάσει των πληροφοριών της αναφέρουσας και της απόφασης του περιφερειακού 
δικαστηρίου, οι εμπειρογνώμονες αποφάνθηκαν ότι ο αρμόδιος για τον σχεδιασμό είχε 
παραβιάσει τις προδιαγραφές δόμησης. Επιπλέον, βρήκαν περιπτώσεις απουσίας των
κατάλληλων τεχνικών αξιολογήσεων που χρειάζονταν προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
κατασκευή του δημόσιου δικτύου αποχέτευσης έγινε σωστά. Έγιναν επίσης ορισμένες αλλαγές
του επενδυτικού σχεδίου στην περιοχή ιδιοκτησίας της αναφέρουσας. Σύμφωνα με την
αναφέρουσα, τούτο οδήγησε στην υπερχείλιση του υπονόμου. Η αναφέρουσα έχει ήδη δικαιωθεί 
στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης στο Bielsk Podlaski. Η απόφαση αυτή βασίζεται στις
διατάξεις του πολωνικού νόμου για τη συλλογική ύδρευση και τη συλλογική αποχέτευση. Δεν
έχει γίνει κάποια σύνδεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει κάποια παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγία για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων) με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα. 
Δεδομένου ότι η παραβίαση αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του 
πολωνικού νομικού συστήματος, συνιστάται να συνεχιστεί η διαδικασία στα εθνικά δικαστήρια. 
Βάσει της απόφασης, η αναφέρουσα θα μπορούσε να ζητήσει από το πολωνικό δικαστήριο την
περιαφή του εκτελεστήριου τύπου, η οποία θα επέτρεπε την εκτέλεση της απόφασης και τη 
ρύθμιση μιας «υποκατάστατης παροχής».


