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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1207/2012, του José Gómez Mondría, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Rotglà i Corberà (Βαλένθια), 
σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή εγκαταστάσεων αποβλήτων σε 
γειτονικό δήμο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι δήμαρχος της πόλης Rotglà i Corberà (περιφέρεια της Βαλένθια). Στο 
πλαίσιο της αναφοράς του, υποβάλλει την από 6 Αυγούστου 2012 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου να καταγγείλει το σχέδιο που έχουν καταρτίσει οι περιφερειακές αρχές της 
αυτόνομης κοινότητας της Βαλένθια με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων διάθεσης και 
επεξεργασίας αποβλήτων στον γειτονικό δήμο Llanera de Ranes. Σύμφωνα με τα μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου, η θέση που επελέγη για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
αντιβαίνει στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, καθώς βρίσκεται κοντά σε αστική περιοχή. Επιπλέον, ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρατηρούνται σημαντικές παραλείψεις στην εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε για το συγκεκριμένο έργο. Ο δήμαρχος 
ζητεί, εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου, να διοργανώσουν τα μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών διερευνητική αποστολή στην εν λόγω τοποθεσία.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη υποχρεώσεις σχετικά με 
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την ελάχιστη απόσταση μεταξύ εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και αστικών 
περιοχών.  Η σχετική απόφαση ανήκει στις αρμόδιες αρχές.
Κατά την εκπόνηση του (των) αντίστοιχου (-ων) σχεδίου (-ων) διαχείρισης αποβλήτων οι 
αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε τα σχέδια αυτά να περιέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
τα κριτήρια εντοπισμό τοποθεσιών μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή μεγάλων 
εγκαταστάσεων ανάκτησης αποβλήτων.  Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην 
εκπόνηση των σχεδίων αυτών, σύμφωνα με την οδηγία 2003/35/ΕΚ ή κατά περίπτωση την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων στο 
περιβάλλον.

Επιπλέον, η οδηγία 2011/92/EΕ (γνωστή ως οδηγία περί εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με  την πραγματοποίηση ΕΠΕ για 
συγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα.  Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει 
δρομολογηθεί η διαδικασία ΕΠΕ για το ως άνω σχέδιο κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής.  
Κατόπιν τούτου, η αρμόδια περιφερειακή αρχή δεν έχει ακόμη χορηγήσει έγκριση για την 
ανάπτυξη του ως άνω σχεδίου.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
εντοπίσει τυχόν παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.


