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Επιτροπή Αναφορών

31.5.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0216/2012, των B.P.L. και F.B.S., ισπανικής ιθαγένειας, φέρουσα 76 
υπογραφές, σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων στην περιοχή Cesuras (Λα Κορούνια, Γαλικία, Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες/αναφέρουσες διαμαρτύρονται για την απόφαση να κατασκευαστεί μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων στο χωριό «A Ponte» όπου κατοικούν, στον δήμο Cesuras (Λα 
Κορούνια, Γαλικία). Οι αναφέροντες/αναφέρουσες προειδοποιούν ότι η μονάδα επεξεργασίας 
συνεπάγεται δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το ποτάμι Mendo καθώς και για τη 
γύρω κατοικημένη περιοχή, δεδομένου ότι βρίσκεται κοντά στην αστική ζώνη (30 μέτρα) και 
στο ποτάμι (3 μέτρα). Οι αναφέροντες/αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι με την επιλογή της εν 
λόγω τοποθεσίας παραβλέπονται οι προαναφερθείσες συνέπειες και παραβιάζονται διάφοροι
εθνικοί νόμοι σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη ρύπανση των 
υδάτων, την ηχορύπανση και την ποιότητα του αέρα. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για 
παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι τμήμα της μονάδας θα οικοδομηθεί 
σε χώρο δημόσιας χρήσης, στον οποίο απαγορεύεται εν γένει η κατασκευή οποιασδήποτε 
μορφής υποδομής εκτός εάν πρόκειται για «απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις» σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013
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Οι αναφέροντες/αναφέρουσες διαμαρτύρονται για την απόφαση να κατασκευαστεί μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων στο χωριό «A Ponte» όπου κατοικούν, στον δήμο Cesuras (Λα 
Κορούνια, Γαλικία).

Οι αναφέροντες/αναφέρουσες υποστηρίζουν ότι το εν λόγω έργο βρίσκεται πολύ κοντά στην 
αστική ζώνη και θα προκαλέσει ενόχληση στους γείτονες. Επίσης τονίζουν τις ενδεχόμενες 
επιπτώσεις για το περιβάλλον, και συγκεκριμένα για το ποτάμι Mendo, και υπογραμμίζουν 
ότι ο τοπικός πληθυσμός τάσσεται κατά του σχεδίου.

Οι αναφέροντες/αναφέρουσες επισημαίνουν την πιθανή παραβίαση των διάφορων εθνικών 
νόμων περί των υδάτων και περί ηχορύπανσης. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία, εφιστούν την προσοχή ιδίως στην πιθανή παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις σύντομες πληροφορίες που παρέσχαν οι 
αναφέροντες υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ που ενδέχεται να είναι 
εφαρμοστέο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

H Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για το έργο για το οποίο κάνουν λόγο οι 
αναφέροντες/αναφέρουσες όσον αφορά τον σεβασμό της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τις επαρχιακές αρχές (Diputación Provincial de 
A Coruña), οι ποσότητες λυμάτων που παράγονται από την οικιστική περιοχή όπου βρίσκεται 
ο δήμος Cesuras (Trasanquelos – San Salvador), αντιστοιχούν σε 122 κατοίκους. Καθώς οι 
διατάξεις που ορίζονται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ1 εφαρμόζονται σε οικιστικές περιοχές 
που παράγουν ποσότητες λυμάτων οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 2000 άτομα, η 
περίπτωση για την οποία κάνουν λόγο οι αναφέροντες/αναφέρουσες δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς η Επιτροπή έχει διάφορες οριζόντιες διαδικασίες επί παραβάσει 
που εκκρεμούν εναντίον της Ισπανίας σχετικά με συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/271/EΟΚ, η απόφαση για κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων είναι κατ’ αρχήν 
ευπρόσδεκτη, καθώς μπορεί να βοηθήσει το εν λόγω κράτος μέλος να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
οδηγία 91/271/EΟΚ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την τοποθεσία 
που θα πρέπει να τοποθετηθούν τέτοιες μονάδες, την απόστασή τους από το ποτάμι ή τις 
εκπομπές θορύβου.

Η οδηγία 2011/92/EΕ2 (γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ) προβλέπει διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια εκτίμησης ΕΠΕ για 
ορισμένα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Η οδηγία ΕΠΕ κάνει διάκριση μεταξύ των αποκαλούμενων έργων του Παραρτήματος I, τα 
οποία πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε διαδικασία ΕΠΕ, και των έργων του 

                                               
Οδηγία 91/271/EΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.05.1991).

2
Οδηγία 2011/92/ΕΕ (ΕΕ L 26, 28.01.2012), κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/EΟΚ για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε.
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Παραρτήματος II, για τα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν, ή μέσω κατά περίπτωση 
εξέτασης ή/και βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζονται στην εθνική 
νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας, εάν πρέπει να υποβληθούν σε ΕΠΕ.

Όταν γίνεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί κατώτατα όρια ή κριτήρια, 
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.  
Αυτά περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά του έργου, την τοποθεσία του και τα 
χαρακτηριστικά του ενδεχόμενου αντίκτυπου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας άνω των 
150.000 ισοδυνάμου πληθυσμού περιλαμβάνονται στο σημείο 13 του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας και συνεπώς η ΕΠΕ είναι υποχρεωτική. Όλα τα άλλα έργα για μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων περιλαμβάνονται στο σημείο 11 στοιχείο γ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ.  
Λόγω του μεγέθους της οικιστικής περιοχής, η εν λόγω μονάδα θα καλύπτεται από το 
παράρτημα ΙΙ.

Όσον αφορά την απόσταση από το ποτάμι, στην περίπτωση που οι αναφέροντες/αναφέρουσες 
θεωρούν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία που επελέγη για την εν λόγω περιοχή είναι αντίθετη 
με τις διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας περί λυμάτων, μπορούν να κάνουν χρήση άλλων 
μέσων παροχής έννομης προστασίας που προσφέρονται από το εσωτερικό διοικητικό δίκαιο, 
όπως φαίνεται ότι έχουν ήδη πράξει. 

Όσον αφορά τις εκπομπές θορύβου, η οδηγία 2002/49/ΕΚ1 σχετικά με την αξιολόγηση και 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, απαιτεί χαρτογράφηση θορύβου των βιομηχανικών 
περιοχών μόνο εάν επηρεάζουν τις οικιστικές περιοχές άνω των 100.000 κατοίκων. Η 
περιοχή Cesuras δεν αποτελεί τμήμα μιας τέτοιας οικιστικής περιοχής και επομένως 
εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/EΚ.

Η εφαρμογή εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά τον θόρυβο εναπόκειται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου μπορούν να 
ανευρεθούν στον ιστότοπό της2. 

Όσον αφορά την πιθανή χρηματοδότηση του εν λόγω έργου από την ΕΕ, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το επενδυτικό έργο "Río Mandeo", που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με 
συνεισφορά ύψους 8,691,610.12 ευρώ καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τον δήμο Cesuras. Το 
έργο αυτό έχει στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας του νερού στη 
λεκάνη απορροής του ποταμού Mandeo προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη με 
βάση τον τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Αυτές οι επενδύσεις προωθούνται 
από την επαρχιακή διοίκηση (Diputación de A Coruña) και συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος "ERDF Γαλικία 2007-2013".

Συμπεράσματα

                                               
1

EE L 190, της 18.7.2002

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise
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Η Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα αναφορά. 


