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Ι. ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Η ξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, ησλ ππφγεησλ πδάησλ θαη ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηεο Βνησηίαο κε βηνκεραληθά θπξίσο πγξά
απφβιεηα ζπληειείηαη εδψ θαη 35 ρξφληα. Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 μεθίλεζε
ε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηελ άηππε-αλνξγάλσηε θαη
ρσξίο ππνδνκέο πεξηνρή ησλ ρσξαθησλ Οηλνθχησλ-Σρεκαηαξίνπ, κε άδεηεο
αλέγεξζεο εξγνζηαζίσλ Δθηφο Σρεδίνπ. Έηζη, επεηδή δελ ππήξραλ

νη αλαγθαίεο

ππνδνκέο, κεηέηξεςαλ ηνλ Αζσπφ πνηακφ ζε αγσγφ απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ
ηνπο. Απφ ην 1969 βξίζθεηαη ζε ηζρχ Γηάηαγκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ Αζσπφ πνηακφ
σο

«αγσγφ

παξνρέηεπζεο

επεμεξγαζκέλσλ

ιπκάησλ».

Όκσο

επεηδή

δελ

δεκηνπξγήζεθαλ κεραληζκνί ηνπηθνχ έιεγρνπ απνξξηπηφκελσλ απνβιήησλ ε
θαηάζηαζε ζην πνηάκη έγηλε αθφξεηε απφ παξάλνκε απζαίξεηε απφξξηςε
αλεπεμέξγαζησλ βηνκεραληθψλ ιπκάησλ, πνπ άξρηζε λα ξππαίλεη θαη ηνλ ηνπηθν
ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα. Τν 1979 ππήξμε αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε
αλεπίηξεπηε θαηάζηαζε. Γπζηπρψο πεξηνξίζηεθε ζηε επηθαηξνπνίεζε ηεο απφθαζεο
απφξξηςεο ιπκάησλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 19649/1979 Τξη-Ννκαξρηαθή απφθαζε «πεξί
δηαζέζεσο πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ιπκάησλ ζην Βφξεην θαη Νφηην
Δπβντθφ Κφιπν, θαζψο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Κφιπνπο Μαιηαθφ θαη Πεηαιίσλ» (ΦΔΚ
1136 Β’ ηεο 27.12.1979). Φσξίο λα ππάξμεη, πάιη δεκηνπξγία νξγάλνπ ειέγρσλ θαη
εθαξκνγή ηνπ φπνηνπ πξαθηηθνχ κέηξνπ ειέγρνπ απνξξηπηφκελσλ θαη απνηξνπήο ηεο
βηνκεραληθήο ξχπαλζεο κε πγξά ιχκαηα εξγνζηαζίσλ. Καηάζηαζε πνπ ζπλερίδεηαη
κέρξη ζήκεξα.
Η ξχπαλζε γηα ηελ νπνία θάλακε ιφγν παξαπάλσ εληνπίδεηαη θπξίσο ζην Ννκφ
Βνησηίαο, αθνξά φκσο θαη ζίγεη θπξίσο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Δχβνηαο,
ηηο νπνίεο δηαξξέεη ν Αζσπφο πνηακφο θαη νη θιίζεηο εδάθνπο-ππεδάθνπο επλννχλ
ηελ εμάπισζε-θαηαζηάιαμε ησλ ξχπσλ. Πεξίπνπ 1086 κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο
ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη ζηηο
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πεξηνρέο

Οηλνθχησλ

θαη

Σρεκαηαξίνπ.

Σε

απηέο

ζπγθαηαιέγνληαη,

φπσο

δηαπηζηψζεθε απφ παιαηφηεξε κειέηε ηνπ ΔΜΠ, θισζηνυθαληνπξγηθέο κνλάδεο,
επηκεηαιισηήξηα, βπξζνδεςεία, ρεκηθέο βηνκεραλίεο, κνλάδεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ,
βαθεία, κεηαιινβηνκεραλίεο θ.ά, πνπ απνξξίπηνπλ ηα πγξά απφβιεηά ηνπο ρσξίο
επεμεξγαζία ζηνλ Αζσπφ πνηακφ ή ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κε άκεζε ή έκκεζε
απφξξηςε.
Η αλεμέιεγθηε καθξνρξφληα ινηπφλ, βηνκεραληθή ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο έρεη
θηάζεη λα ξππάλεη ηφζν ηα επηθαλεηαθά χδαηα φζν θαη ηα ππφγεηα λεξά (απφ ηα
νπνία πδξεχνληαη νη θάηνηθνη θαη ε βηνκεραλία ε ηδηα) ησλ πεξηνρψλ ηεο θνηιάδαο ηνπ
Αζσπνχ, πνπ ηα θαηέζηεζε αθαηάιιεια γηα αλζξσπηλή ρξήζε θαη παξαγσγή
αζθαιψλ πξντφλησλ θαηαλαισηνχ. Τν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα εληνπίζηεθαλ
ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψζεηο

εμαζζελνχο

ρξσκίνπ, (ην νπνίν πιένλ είλαη απνδεδεηγκέλα θαξθηλνγφλν,) κνιχβδνπ, ληηξηθψλ,
ρισξηνχρσλ. Δλδεηθηηθά, βξέζεθε ζην 3ν αληιηνζηάζην ηνπ Γήκνπ Οηλνθχησλ νιηθφ
ρξψκην 53,8 mg/l, εμαζζελέο ρξψκην 51 mg/l θαη ληηξηθά 76,5 mg/l. Σην 4ν
αληιηνζηάζην Οηλνθχησλ βξέζεθε νιηθφ ρξψκην 54,9 mg/l θαη εμαζζελέο ρξψκην 47,9
mg/l. Σην δίθηπν Οηλνθχησλ βξέζεθε ρξψκην 50,3 mg/l, εμαζζελέο ρξψκην 47,9 mg/l
θαη ληηξηθά 66,9 mg/l. Η ξχπαλζε επεθηάζεθε θαη πέξαλ ησλ Οηλνθχησλ,
εληνπίζηεθαλ δε πςειέο ζπγθεληξψζεηο εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζηνλ Ωξσπφ, ζηνλ
Φάξν Απιίδαο, ζηελ Ταλάγξα θαη ζε ελλέα γεσηξήζεηο ζηε Θήβα. Με βάζε ηα
παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πδξνγεσινγηθή ιεθάλε ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηηο
πεξηνρέο Απιίδαο, Ταλάγξαο, Σρεκαηαξίνπ, Οηλνθχησλ, Απιψλα, Σπθακίλνπ θαη
Ωξσπνχ, έρεη ξππαλζεί ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε «νη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε
δεκφζηα πγεία» λα είλαη νξαηνί θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί.
Μπξνζηά ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ε δξάζε ηεο δηνίθεζεο, κέρξη θαη ζήκεξα,
ραξαθηεξίδεηαη απφ αδξάλεηα, πζηεξήζεηο θαη παξαιείςεηο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε
φηη ε χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο ήιζε ζηελ επηθάλεηα απφ ηνπο πνιίηεο ησλ
πιεηηφκελσλ πεξηνρψλ. Η θεληξηθή δηνίθεζε γηα πξψηε θνξά ελεξγνπνηήζεθε ην 1ν
εμάκελν ηνπ 2004. Σπγθεθξηκέλα, ε λενζχζηαηε ηφηε Δηδηθή Υπεξεζία Δπηζεσξεηψλ
Πεξηβάιινληνο (ΔΥΔΠ) δηελήξγεζε ειέγρνπο ζηελ πεξηνρή, φπνπ δηαπηζηψζεθε
ζσξεία παξαλνκηψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απφξξηςε αλεπεμέξγαζησλ επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ ζηνλ πνηακφ θαη ζηα ππφγεηα χδαηα θαη ζπληάρζεθαλ Βεβαηψζεηο
Παξάβαζεο, νη νπνίεο φκσο πνηέ δελ εθηειέζηεθαλ. Σηε ζπλέρεηα ε θεληξηθή
δηνίθεζε αδξάλεζε ηειείσο κέρξη πνπ ην δήηεκα έιαβε εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, ηδίσο
απφ ηνλ Ινχλην-Αχγνπζην ηνπ 2007, φηαλ ηεθκεξηψζεθε θαηά πξψηνλ θαη ε χπαξμε
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εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζην αληινχκελν γηα πφζηκν λεξφ. Τν αξκφδην ΥΠΔΦΩΓΔ
δξαζηεξηνπνηήζεθε –νπζηαζηηθά- ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2007 θαη επέβαιε πξφζηηκα
ζε 20 ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο γηα παξάλνκε απφξξηςε ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ

θαη

θπξίσο

ηνπ

εμαζζελνχο

ρξσκίνπ1.

Οη

επηρεηξήζεηο

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή δελ επεμεξγάδνληαη ηα απφβιεηά ηνπο, δελ ηεξνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Δίηε δελ δηαζέηνπλ ηηο
λφκηκεο άδεηεο είηε ηηο δηαζέηνπλ ρσξίο φκσο λα εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
Η δξάζε ηεο δηνίθεζεο πεξηνξίζηεθε κφλν ζην κέηξν ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ,
ζπλερίδνληαο θαηά ηα άιια λα παξαβηάδεη ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία αιιά θαη ηηο
ζρεηηθέο εζληθέο ξπζκίζεηο. Οη παξαβηάζεηο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο είλαη
ζπζηεκαηηθέο θαη αδηάιεηπηεο, ζπλίζηαληαη δε ζηελ παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ: α) γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο πηελνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο, β) γηα λα εκπνδηζηεί ή λα πεξηνξηζηεί
ε εηζαγσγή ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα ησλ επηθηλδχλσλ νπζηψλ, γ) γηα ηε
δηάζεζε ησλ ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ κνλάδεο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζσπνχ (ηχπνη θαη πνζφηεηεο απνβιήησλ, ρψξνη
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απνζήθεπζεο θαη κέζνδνη επεμεξγαζίαο), δ) γηα ηελ
πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ε) γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πδάησλ
(επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ) θαη ησλ εδαθψλ πνπ έρνπλ ξππαλζεί απφ ηηο απνξξίςεηο
ησλ ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιήησλ.
ΙΙ. ΠΑΡΑΒΙΑΔΙ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
1. Παπαβίαζη ηηρ Οδηγίαρ 79/409/ΔΟΚ πεπί ηηρ διαηηπήζευρ ηυν
αγπίυν πηηνών2, όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει
1. Σχκθσλα κε ηελ 9ε αηηηνινγηθή ζθέςε ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ‘ε δηαθχιαμε, ε
δηαηήξεζε ή ε απνθαηάζηαζε κηαο επαξθνχο πνηθηιίαο θαη εθηάζεσο νηθνηφπσλ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ πηελψλ.’
2. Τν άξζξν 3, παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο πξνβιέπεη φηη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ απαηηήζεσλ, ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα

Βι., Γειηίν Τχπνπ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 2007.
EE L 103 ηεο 25.4.1979, ζ. 1. Μεηαθέξζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηελ ΥΑ 414985/1985
(ΦΔΚ Β’ 757/1985).
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αλαγθαία κέηξα κε ζθνπφ λα δηαθπιαρζεί, δηαηεξεζεί ή απνθαηαζηαζεί γηα φια ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 είδε πηελψλ κηα επαξθήο πνηθηιία θαη επηθάλεηα
νηθνηφπσλ.
3. Τν άξζξν 4, παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξάξηεκα Ι πξνβιέπνληαη κέηξα εηδηθήο δηαηήξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ νηθφηνπφ
ηνπο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ εηδψλ απηψλ ζηε δψλε
εμαπιψζεψο ηνπο. Τα θξάηε κέιε θαηαηάζζνπλ θπξίσο ζε δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο
ηα εδάθε ηα πην θαηάιιεια, ζε αξηζκφ θαη επηθάλεηα, γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ
εηδψλ πηελψλ.
4. Τν άξζξν 4, παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ
αλάινγα κέηξα γηα ηα απνδεκεηηθά είδε πνπ δελ κλεκνλεχνληαη ζην παξάξηεκα Ι,
ησλ νπνίσλ ε έιεπζε είλαη ηαθηηθή, φζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο,
αιιαγήο θηεξψκαηνο θαη δηαρεηκάζεσο, θαη ηηο δψλεο φπνπ βξίζθνληαη νη ζηαζκνί
θαηά κήθνο ησλ νδψλ απνδεκίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα θξάηε απνδίδνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηφπσλ, ηδίσο φζσλ έρνπλ δηεζλή ζπνπδαηφηεηα.
5. Τέινο, ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 4 ηεο ίδηαο νδεγίαο νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνθχγνπλ ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηε ξχπαλζε ή ηε θζνξά ησλ νηθνηφπσλ,
θαζψο θαη ηηο επηδήκηεο γηα ηα πηελά δηαηαξάμεηο, φηαλ απηέο έρνπλ ζεκαληηθέο
ζπλέπεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Πεξαηηέξσ, ηα θξάηε κέιε
ζα πξνζπαζήζνπλ επίζεο λα απνθχγνπλ ηε ξχπαλζε ή ηε θζνξά ησλ νηθνηφπσλ θαη
έμσ απφ ηηο δψλεο πξνζηαζίαο.
6. Σχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηα
θξάηε κέιε έρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα νξίδνπλ δψλεο πξνζηαζίαο, ε νπνία
πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηα νξληζνινγηθά θξηηήξηα. Η ππνρξέσζε ινηπφλ λα νξίδνληαη
δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη απφιπηε3.
7. Τα νξληζνινγηθά θξηηήξηα απνηεινχλ επαξθψο ζαθή βάζε γηα λα ππάξμεη
ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο κέινπο λα πξνβεί ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο πεξηνρήο σο δψλεο
εηδηθήο πξνζηαζίαο. Δάλ δελ ην πξάμεη παξαβηάδεη ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 1 ηεο
νδεγίαο4. Πεξαηηέξσ, ε ξχπαλζε ησλ νηθνηφπσλ θπξίσο κε ηηο εθρχζεηο απνβιήησλ
πνπ πεξηέρνπλ ηνμηθέο θαη επηθίλδπλεο νπζίεο έρνπλ ζεκαληηθέο επηβιαβείο επηπηψζεηο
ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ άξα θαη ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. Η κε ιήςε ησλ

3
4

Υπφζεζε C-355/90 Δπηηξνπή θαηά Ιζπαλίαο [1993] Σπιι Ι-4221, παξ. 26.
Υπφζεζε C-374/98 Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο [2000] Σπιι Ι-10799, παξ. 26, 30.
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θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνο απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο ησλ
νηθνηφπσλ παξαβηάδεη ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο.5
8. Σε κειέηε γηα ηελ πηελνπαλίδα πνπ ππάξρεη ζηνλ πγξφηνπν ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ,
ηελ νπνία έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ,
θαη ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, αλαθέξεηαη φηη
εληνπίζηεθαλ 141 είδε πηελψλ απφ ηα νπνία ηα 31 εληάζζνληαη ζην παξάξηεκα Ι ηεο
νδεγίαο6. Αληί ινηπφλ ε θεληξηθή δηνίθεζε λα πξνβεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πγξφηνπνπ
ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ σο δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο, δηαηήξεζε ζε ηζρχ ην Γηάηαγκα
πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ Αζσπφ πνηακφ σο «αγσγφ παξνρέηεπζεο επεμεξγαζκέλσλ
ιπκάησλ», ην νπνίν επηθαηξνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 19649/1979 απφθαζε «πεξί
δηαζέζεσο πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ιπκάησλ ζην Βφξεην θαη Νφηην
Δπβντθφ Κφιπν, θαζψο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Κφιπνπο Μαιηαθφ θαη Πεηαιίσλ» (ΦΔΚ
1136 Β’ ηεο 27.12.1979). Παξάιιεια δε δελ έιαβε θαλέλα θαηάιιειν κέηξν γηα
απνθπγή ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ θαη εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξακε παξαπάλσ (ππφ ζη. Ι)
9. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία
παξέιεηςε λα θαηαηάμεη ηνλ πγξφηνπν ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ ζε δψλε εηδηθήο
πξνζηαζίαο, φπσο επίζεο παξέιεηςε λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνο απνθπγή ηεο
ξχπαλζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο ησλ νηθνηφπσλ ηεο δψλεο απηήο. Σπλεπψο παξέβε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΚ.
2. Παπαβίαζη ηηρ Οδηγίαρ 2006/11/ΔΚ για ηη πύπανζη πος πποκαλείηαι
από οπιζμένερ οςζίερ πος εκσέονηαι ζηο ςδάηινο πεπιβάλλον ηηρ
Κοινόηηηαρ7
1. Τν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο
νδεγίαο (γηα ηελ εμάιεηςε ν θαηάινγνο Ι θαη γηα ηε κείσζε ν θαηάινγνο ΙΙ).
2. Τν άξζξν 4 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη νπνηαδήπνηε απφξξηςε, ε νπνία κπνξεί λα
πεξηέρεη κηα απφ ηηο νπζίεο ηνπ θαηαιφγνπ Ι ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηελ

Υπφζεζε C-355/90 Δπηηξνπή θαηά Ιζπαλίαο [1993] Σπιι Ι-4221, παξ. 52, 53, 57.
Βι. Δθεκεξίδα ΤΑ ΝΔΑ, 29-30 Σεπηεκβξίνπ 2007, ζ. 20.
7
EE L 64 ηεο 4.3.2006, ζ. 52.
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αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη φηη κε ηελ αλσηέξσ άδεηα θαζνξίδνληαη ηα
πξφηππα απφξξηςεο ησλ νπζηψλ απηψλ.
3. Τν άξζξν 5 ηεο νδεγίαο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηα πξφηππα απφξξηςεο, ζηε δε
παξάγξαθν 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη αλ δελ ηεξνχληαη ηα πξφηππα
απφξξηςεο, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη, αλ απαηηείηαη γηα λα
απαγνξεχζεη ηελ απφξξηςε.
4. Σην άξζξν 10 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνβαίλεη
ζε απνγξαθή ησλ απνξξίςεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ νπζίεο ηνπ θαηαιφγνπ
Ι.
5. Σηνλ θαηάινγν Ι πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο νδεγίαο νξίδεηαη φηη
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν «νπζίεο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα
θαξθηλνγφλν ηδηφηεηα κέζα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή κέζσ απηνχ.» (αξηζ. 4 ηνπ
θαηαιφγνπ Ι). Σ’ απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηεη ην εμαζζελέο ρξψκην, ζχκθσλα κε ηελ
US Environmental Protection Agency θαη λεψηεξα8.
6. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία
παξέιεηςε λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γελ απαίηεζε απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή λα ιάβνπλ άδεηα ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 4, 5 θαη 6 ηεο νδεγίαο. β) Γελ πξνέβε ζηελ απαγφξεπζε ηεο απφξξηςεο ηνπ
εμαζζελνχο ρξσκίνπ ελ φςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρνπλ νξηζηεί ζηηο άδεηεο ηα
πξφηππα απφξξηςεο νχηε ζπλεπψο ηεξνχληαη απηά ηα πξφηππα, φπσο επηβάιιεη ην
άξζξν 5, παξάγξαθνο 5 ηα νδεγίαο. γ) Γελ πξνέβε ε αξκφδηα αξρή ζε απνγξαθή
ησλ απνξξίςεσλ, φπσο επηβάιιεη ην άξζξν 10 ηεο νδεγίαο. Σπλεπψο παξέβε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 3, 4, 5, 6 θαη 10 ηεο νδεγίαο 2006/11/ΔΚ.
3. Παπαβίαζη ηηρ Οδηγίαρ 80/68/ΔΟΚ πεπί πποζηαζίαρ ηυν ςπόγειυν
ςδάηυν από ηη πύπανζη πος πποέπσεηαι από οπιζμένερ επικίνδςνερ
οςζίερ9, όπυρ ηποποποιήθηκε
1. Σην άξζξν 3 ηεο νδεγίαο νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα
γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εηζαγσγή ζηα ππφγεηα χδαηα ησλ νπζηψλ ηνπ θαηαιφγνπ Ι, ή
8

US EPA (1998 θαη 2008), Toxicological Review of Hexavalent Chromium (δηαζέζηκν ζην
http://www.epa.gov/iriswebp/iris/toxreviews/0144-tr.pdf). Δπίζεο δεο νδεγία
REACH/1907/2006 ΔΚ θαη Σπκβνχιην 18-12-2006 θαζψο θαη
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=chromium-water-cancer.
9
EE L 20 ηεο 26.1.1980, ζ. 43. Μεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ ΥΑ αξηζ.
26857/553/88 (ΦΔΚ Β’ 196/1988).
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λα πεξηνξίζνπλ ηελ σο άλσ εηζαγσγή ησλ νπζηψλ ηνπ θαηαιφγνπ ΙΙ ψζηε λα
απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ.
2. Σην άξζξν 4, παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε α)
απαγνξεχνπλ θάζε άκεζε απφξξηςε νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν Ι. β)
Υπνβάιινπλ ζε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ηηο ελέξγεηεο δηαζέζεσο ησλ νπζηψλ πνπ είλαη
δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε έκκεζε απφξξηςε θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
απαγνξεχνπλ απηέο ηηο ελέξγεηεο ή δίλνπλ άδεηα ππφ ηνλ φξν φηη ζα εκπνδηζηεί ε
έκκεζε απφξξηςε.
3. Σην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο νξίδεηαη φηη νη πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο ησλ άξζξσλ 4 θαη
5

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ

κηα κειέηε ησλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο

αληίζηνηρεο δψλεο, ηεο δηπιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ππεδάθνπο, ησλ
θηλδχλσλ ξχπαλζεο θαη λα θαζνξίδνπλ θαηά πφζν ε απφξξηςε ζηα χδαηα απηά
απνηειεί θαηάιιειε ιχζε.
4. Τν άξζξν 12, παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη αλ νη φξνη πνπ επηβάιινληαη γηα κηα άδεηα
δελ ηεξεζνχλ, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο παίξλεη ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε
νη φξνη απηνί λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, αλαθαιεί ηελ άδεηα.
5. Τν άξζξν 13 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ
πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο άδεηεο θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ απνξξίςεσλ ζηα
ππφγεηα χδαηα.
6. Τν άξζξν 18 ηεο νδεγίαο νξίδεη φηη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη δελ
κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε ή έκκεζε πξφθιεζε
ξππάλζεσο ησλ ππφγεησλ πδάησλ.
7.

Σηνλ θαηάινγν Ι πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα

ηεο νδεγίαο νξίδεηαη φηη

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν «νπζίεο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα
θαξθηλνγφλν, κεηαιιαμηνγφλν ή ηεξαηνγφλν ηδηφηεηα κέζα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή
κέζσ απηνχ.» (αξηζ. 4 ηνπ θαηαιφγνπ Ι). Σ’ απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηεη ην
εμαζζελέο ρξψκην, ζχκθσλα κε ηελ US Environmental Protection Agency10.
8. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ θαη κε βάζε ην πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ
(αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία Ι) πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέιεηςε λα ιάβεη
ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γελ πξνέβε ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
ψζηε λα απνθεπρζεί ε άκεζε απφξξηςε ζηα ππφγεηα χδαηα ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ,
νχηε πξνέβε ζε πιήξε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα γηα ηνπο θηλδχλνπο κνιχλζεσο θαη
αιινηψζεσο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδάησλ ιφγσ ηεο απνξξίςεσο νπζηψλ

10

Βι. ππνζεκείσζε, αξηζ. 7.
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πεξηιακβαλφκελσλ ζηνπο θαηαιφγνπο Ι θαη ΙΙ11. β) Γελ έιαβε ηα αλαγθαία κέηξα γηα
λα ηεξεζνχλ νη φξνη ησλ αδεηψλ θαη δελ αλαθάιεζε ηηο άδεηεο δεδνκέλνπ φηη
απνδεδεηγκέλα έρνπλ ξππαλζεί ηα ππφγεηα χδαηα κε εμαζζελέο ρξψκην θαη άιια
βαξέα κέηαιια, νη δε επηρεηξήζεηο δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο
θνηλνηηθήο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο. γ) Γελ έιεγμε θαηά πφζνλ έρνπλ επηβιεζεί θαη
ηεξνχληαη νη φξνη ησλ αδεηψλ νχηε έιεγμε ηηο επηπηψζεηο ησλ απνξξίςεσλ ζηα
ππφγεηα χδαηα. δ) Η εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ δελ ήηαλ ε αλαγθαία θαη
θαηάιιειε κε ζπλέπεηα λα έρνπλ νδεγήζεη ζηελ άκεζε θαη έκκεζε ξχπαλζε ησλ
ππφγεησλ πδάησλ αληί λα ηελ απνηξέςνπλ. Σπλεπψο παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
ππέρεη απφ ηα άξζξα 3, 4, 5, 7, 12, 13 θαη 18 ηεο νδεγίαο 80/68/ΔΟΚ
4. Παπαβίαζη ηηρ Οδηγίαρ 91/689/ΔΟΚ για ηα επικίνδςνα απόβληηα12 όπυρ
ηποποποιήθηκε, και ηηρ Οδηγίαρ 2006/12/ΔΚ για ηα ζηεπεά απόβληηα13
1. Τν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ νξίδεη φηη θνξείο ή επηρεηξήζεηο πνπ
αλαιακβάλνπλ ηε δηάζεζε ησλ δηθψλ ηνπο απνβιήησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ε νπνία λα αθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
άξζξν 9 ηεο νδεγίαο 2006/12/ΔΚ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ νδεγία 75/442ΔΟΚ γηα ηα
ζηεξεά απφβιεηα.
2. Τν άξζξν 4, παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ νξίδεη φηη νη εγθαηαζηάζεηο ή
επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ
ηνπο ππφθεηληαη ζηνπο πξνζήθνληεο ειέγρνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη νη παξαγσγνί επηθηλδχλσλ απνβιήησλ
πξέπεη λα ηεξνχλ κεηξψν ζην νπνίν πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη ηα πεξηιακβαλφκελα
ζην άξζξν 14 ηεο νδεγίαο 75/442/ΔΟΚ φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία
2006/12/ΔΚ.
3 Τν άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 2006/12/ΔΚ, πνπ έρεη ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνγή, νξίδεη φηη
ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί νινθιεξσκέλν
θαη θαηάιιειν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, πνπ ιακβάλεη
ππφςε ηηο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ππεξβνιηθφ
θφζηνο. Σχκθσλα κε ην ΓΔΚ ε ζχζηαζε απηνχ ηνπ δηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
Υπφζεζε C-248/05 Δπηηξνπή θαηά Ιξιαλδίαο [2007] παξ. 54, κε δεκνζηεπζείζα ζηε
Σπιινγή.
12
EE L 377 ηεο 31.12.1991, ζ. 20. Μεηαθέξζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ ΥΑ αξηζ.
Η.Π.13588/725/2006 (ΦΔΚ Β’ 383/2006).
13
EE L 114 ηεο 27.4.2006, ζ. 9.
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ζχληαμε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαηά ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2006/12/ΔΚ, θαζηζηά
δπλαηή ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζε θάπνηα απφ ηηο πιεζηέζηεξεο εγθαηαζηάζεηο
θαη απνηειεί έλα απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο νδεγίαο απηήο14. Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 8 ηεο
νδεγίαο 2006/12/ΔΚ νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα
πξνθεηκέλνπ ν θάηνρνο ησλ απνβιήησλ λα ηα παξαδίδεη ζε ηδησηηθφ ή δεκφζην θνξέα
ζπιινγήο ή ζε επηρείξεζε πνπ δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο δηάζεζεο ή αμηνπνίεζεο.
4. Τν άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ νξίδεη φηη νη αξκφδηεο αξρέο θαηαξηίδνπλ
ζρέδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηα νπνία θαη δεκνζηεχνπλ.
5. Τν παξάξηεκα ΙΙ ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ πξνζδηνξίδεη ηα ζπζηαηηθά πνπ
θαζηζηνχλ ηα απφβιεηα επηθίλδπλα φηαλ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΙΙΙ. Τν εμαζζελέο ρξψκην πεξηιακβάλεηαη ζηα σο άλσ ζπζηαηηθά (C3) θαη δνζέληνο
φηη είλαη θαξθηλνγφλν15 αληαπνθξίλεηαη ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
(Η7). Απηφ άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ην Παξάξηεκα ηεο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
αξηζ. 2000/532, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Απνθάζεηο αξηζ. 2001/118/ΔΚ,
2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
[Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ].
6. Σχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνινγία κνινλφηη ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 1 ηεο
νδεγίαο 2006/12/ΔΚ16 δελ αλαθέξεη επαθξηβψο ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ησλ
κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ
ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ρσξίο λα
βιάπηεηαη ην πεξηβάιινλ, δεζκεχεη ελ ηνχηνηο ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηνλ
επηδησθφκελν ζθνπφ, αθήλνληάο ηνπο παξάιιεια νξηζκέλν πεξηζψξην εθηηκήζεσο
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηέηνησλ κέηξσλ. Ωζηφζν, ε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε
ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζεκαίλεη θαη’ αξράο φηη ην νηθείν θξάηνο ππεξέβε ην πεξηζψξην
εθηηκήζεσο πνπ ηνπ παξέρεη ε δηάηαμε απηή17. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα πάληνηε κε ηελ
Κνηλνηηθή λνκνινγία, ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2006/12/ΔΚ επηβάιιεη,
ζπκπιεξσκαηηθά, ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ζηα θξάηε κέιε λα ιακβάλνπλ επί πιένλ
ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο εγθαηάιεηςεο, ηεο απφξξηςεο θαη ηεο

Υπφζεζε C-53/02 θαη C-217/02 Commune de Braine le Château [2004] Σπιι Ι-3251, παξ.
33 θαη C-494/01 Δπηηξνπή θαηά Ιξιαλδίαο [2005] Σπιι Ι-333, παξ. 149.
15
Βι. ππνζεκείσζε, αξηζ. 7.
16
Τν νπνίν έρεη ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνγή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο
91/689/ΔΟΚ.
17
Υπφζεζε C-365/99 Δπηηξνπή θαηά Ιηαιίαο [1999] Σπιι Ι-7773, παξ. 67, 68 θαη ππφζεζε C318/98 Fornasar [2000] Σπιι Ι-4785, παξ. 38, 39.
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αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ18. Σπλεπψο, ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ
λα ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνο επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ηελ
νδεγία απνηειέζκαηνο ζπληζηά επηηαθηηθή ππνρξέσζε, ε νπνία επηβάιιεηαη ηφζν απφ
ην άξζξν 249(3) ΔΚ φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ νδεγία19.
7. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ θαη κε βάζε ην πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ
(αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία Ι) πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέιεηςε λα ιάβεη
ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γελ πξνέβε ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ψζηε
νη παξαγσγνί απνβιήησλ λα εθνδηαζηνχλ κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ζχκθσλα κε
ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. β) Γελ πξνέβε ζηνπο πξνζήθνληεο ειέγρνπο ησλ
παξαγσγψλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. γ) Γελ έιαβε ηα απαηηνχκελα κέηξα ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί νινθιεξσκέλν θαη θαηάιιειν δίθηπν εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο ησλ
απνβιήησλ

θαη λα πινπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ

αλαθνξηθά ηφζν κε ηηο θαηεγνξίεο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ή λα δηαηεζνχλ φζν θαη κε
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ηνπνζεζηψλ γηα ηε δηάζεζε ησλ επηθηλδχλσλ
απνβιήησλ. Πεξαηηέξσ, δελ έιαβε ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε νη θάηνρνη ησλ
απνβιήησλ λα ηα παξαδίδνπλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ή επηρεηξήζεηο γηα ηε δηάζεζε
θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. δ) Απηή ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ησλ παξαπάλσ παξαιείςεσλ
είλαη πάγηα θαη ζπλερήο θαη σο ηέηνηα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ
παξνχζα θαηαγγειία θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ20. Απηέο νη παξαιείςεηο αλαηξέπνπλ ην
effet utile ηεο νδεγίαο, θαζψο δελ έιαβε ηα απαξαίηεηα ή επαξθή κέηξα γηα λα
επηηχρεη ην απνηέιεζκα πνπ απαηηεί ε νδεγία21, δειαδή λα κελ δεκηνπξγείηαη
θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα ην πεξηβάιινλ22. Σπλεπψο παξέβε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 1, 3, 4, 6 θαη 7 ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ θαη
απφ ηα άξζξα 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 θαη 14 ηεο νδεγίαο 2006/12/ΔΚ.

Υπφζεζε C-318/98 Fornasar [2000] Σπιι Ι-4785, παξ. 40.
Ibid. παξ. 41. Βι., νκνίσο, ππφζεζε C-129/96 Inter-Environment Wallonie [1997] Σπιι Ι7411, παξ. 40.
20
Υπφζεζε C-387/99 Δπηηξνπή θαηά Γεξκαλίαο [2004] Σπιι Ι-3751, παξ. 42.
21
Υπφζεζε C-62/00 Marks & Spencer [2002] Σπιι Ι-6325, ππφζεζε C-103/00 Δπηηξνπή θαηά
Διιάδνο [2002] Σπιι Ι-1147, ππφζεζε C-494/01 Δπηηξνπή θαηά Ιξιαλδίαο [2005] Σπιι Ι-333
θαη ππφζεζε C-304/02 Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο [2005] Σπιι Ι-6263.
22
Άξζξν 1 νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 4 νδεγίαο 2006/12/ΔΚ.
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5. Παπαβίαζη ηηρ Οδηγίαρ 96/61/ΔΚ ζσεηικά με ηην ολοκληπυμένη
ππόλητη και έλεγσο (οδηγία IPPC)23 όπυρ ηποποποιήθηκε επανειλημμένα
και κυδικοποιήθηκε με ηην οδηγία 2008/1/ΔΚ24
1. Τν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο IPPC πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη
αξκφδηεο αξρέο λα ειέγρνπλ φηη κηα εγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά
αληηξξππαληηθά κέηξα ηδίσο κε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ θαη λα κελ
πξνθαιείηαη θακία ζεκαληηθή ξχπαλζε.
2. Τν άξζξν 9(3) ηεο νδεγίαο IPPC πξνβιέπεη φηη ε άδεηα πεξηιακβάλεη νξηαθέο ηηκέο
εθπνκπήο γηα ηηο ξππνγφλεο νπζίεο, ηδίσο εθείλεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ πνπ
αλακέλνληαη λα εθπέκπνληαη απφ ηελ νηθεία εγθαηάζηαζε ζε ζεκαληηθή πνζφηεηα.
3. Τν άξζξν 19(2) ηεο νδεγίαο πξνβιέπεη φηη νη θαηάιιειεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο,
φπσο

θαζνξίδνληαη

ζηηο

νδεγίεο

ηνπ

παξαξηήκαηνο

ΙΙ,

εθαξκφδνληαη

ζηηο

εγθαηαζηάζεηο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα Ι σο ειάρηζηεο νξηαθέο ηηκέο
εθπνκπήο.
4. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ θαη κε βάζε ην πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ
(αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία Ι) πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέιεηςε λα ιάβεη
ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) δελ έιαβε ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα
θαη δελ απαίηεζε ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ. β) Γελ κεξίκλεζε
ψζηε ζηηο άδεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα πεξηιακβάλνληαη νξηαθέο ηηκέο ξππνγφλσλ
νπζηψλ, φπσο κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο, κέηαιια θαη νη
ελψζεηο ηνπο, ζθφλε, ριψξην, αξζεληθφ, εμαζζελέο ρξψκην θιπ. γ) Γελ απαίηεζε ηελ
εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ νξηαθψλ ηηκψλ εθπνκπήο ξππνγφλσλ νπζηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ (π.ρ., νπζίεο φπσο ν ακίαληνο, ην
θάδκην, ν πδξάξγπξνο θιπ). Σπλεπψο παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα
άξζξα 3, 9(3) θαη θαη 19(2) ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ, φπσο απηή θσδηθνπνηήζεθε.
6. Παπαβίαζη ηυν άπθπυν 249(3) ΔΚ και 10 ΔΚ και ηυν οδηγιών
2000/60/ΔΚ για ηη θέζπιζη πλαιζίος κοινοηικήρ δπάζηρ ζηον ηομέα ηηρ

23
24

EE L 257 ηεο 10.10.1996, ζ. 26.
EE L 24 ηεο 29.1.2008, ζ. 8.
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πολιηικήρ ηυν ςδάηυν

25

και 2004/35/ΔΚ ζσεηικά με ηην πεπιβαλλονηική

εςθύνη26
1. Τν άξζξν 249(3) ΔΚ πξνβιέπεη φηη ε νδεγία δεζκεχεη θάζε θξάηνο κέινο ζην
νπνίν απεπζχλεηαη, φζνλ αθνξά ζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, αιιά αθήλεη ηελ
επηινγή ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κέζσλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ. Πξέπεη λα
ππνκλεζζεί φηη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγηψλ πνπ παξαβηάζηεθαλ
(αλσηέξσ ππφ ζη. 1 έσο 4) αθνξά ζηελ επίηεπμε νξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο, φπσο
απηφ πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ησλ νδεγηψλ.
2. Τν άξζξν 10 ΔΚ πξνβιέπεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ θάζε
γεληθφ ή εηδηθφ κέηξν θαηάιιειν λα εμαζθαιίζεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σπλζήθε.
3. Σχκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνινγία, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 249(3) ΔΚ θαη 10 ΔΚ, πξνθχπηεη φηη ηα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα
εμαιείθνπλ ηηο παξάλνκεο ζπλέπεηεο ηεο παξαβίαζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Τελ
ππνρξέσζε απηή ππέρεη, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θάζε φξγαλν ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο κέινπο.27. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππνρξενχληαη λα απνθαηαζηήζνπλ θάζε
δεκία πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ παξαπάλσ παξαβίαζε28.
4. Τν άξζξν 6, παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2004/35/ΔΚ νξίδεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, φηη
ε αξκφδηα αξρή απαηηεί ηα κέηξα απνθαηάζηαζεο λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ θνξέα
εθκεηάιιεπζεο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη απφ ηηο ξππαίλνπζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ
πξνζδηνξηζηεί 20, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Γειηίν Τχπνπ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ (7 Ννεκβξίνπ
2007). Η δεκία πξνυπάξρεη κελ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 19, παξάγξαθνο 1 (πξηλ
δειαδή ηηο 30 Απξηιίνπ 2007), φκσο ζπλερίδεη λα πξνθαιείηαη θαη κεηά ηελ σο άλσ
εκεξνκελία. Δπνκέλσο έρεη εθαξκνγή ε ελ ιφγσ νδεγία, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα
λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ29 παξά ην γεγνλφο φηη δελ κεηαθέξζεθε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε
ηάμε30. Ωζηφζν δελ ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε λα ιάβεη ε ίδηα ε αξκφδηα αξρή ηα κέηξα
απνθαηάζηαζεο, θαζψο απηή εμηθλείηαη κφλν ζηελ παξαπάλσ απαίηεζε θαη απηή,
ζπλεπψο, απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξαβίαζεο ηεο νδεγίαο.
EE L 327 ηεο 22.12.2000, ζ. 1.
EE L 143 ηεο 30.4.2004, ζ. 56.
27
Υπφζεζε C-201/02 Wells [2004] Σπιι Ι-723, παξ. 64. Υπφζεζε C-60/01 Δπηηξνπή θαηά
Γαιιίαο [2002] Σπιι Ι-5879.
28
Υπφζεζε C-201/02 Wells [2004] Σπιι Ι-723, παξ. 66.
29
Βι., ππνζεκεηψζεηο αξηζ. 27 θαη 28.
30
Γηα ην ιφγν απηφ θαηαδηθάζηεθε ε Διιάδα απφ ην ΓΔΚ. Βι., ππφζεζε C-368/08 Δπηηξνπή
θαηά Διιάδνο (ΓΔΚ 19/5/2009).
25
26
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5. Τν άξζξν 3, παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2004/35/ΔΚ νξίδεη φηη απηή εθαξκφδεηαη
ππφ ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ δηαηάμεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
ξπζκίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο.
Σην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο νδεγίαο νξίδεηαη φηη ζ’ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππάγεηαη θαη
ε απφξξηςε ή δηνρέηεπζε ξππαληψλ ζε επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα, γηα ηελ νπνία
απαηηείηαη

άδεηα,

εμνπζηνδφηεζε

ή

θαηαρψξεζε,

ζχκθσλα

κε

ηελ

νδεγία

2000/60/ΔΚ.
6. Τν άξζξν 4, παξάγξαθνο 6 ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ απνηειεί κηα ηέηνηα
απζηεξφηεξε δηάηαμε θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηπγράλεη εθαξκνγήο. Καηά ηελ
σο άλσ δηάηαμε θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζ’ απηή ζπληζηά a contrario
παξάβαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νδεγίαο ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ ιεθζεί φια ηα
πξαθηηθψο εθηθηά κέηξα γηα ηελ επιφγσο ηαρχηεξε απνθαηάζηαζε ηνπ πδαηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
7. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ θαη κε βάζε ην πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ
(αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία Ι) πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία παξέιεηςε λα ιάβεη
ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Γελ πξνέβε ζηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ
κέηξσλ ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε δεκία πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ παξαβίαζε
ησλ νδεγηψλ (αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία 1 έσο 4). β) Γελ απαίηεζε ηε ιήςε κέηξσλ
απνθαηάζηαζεο απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. γ) Γελ έιαβε φια ηα πξαθηηθψο
εθηθηά κέηξα γηα ηελ επιφγσο ηαρχηεξε απνθαηάζηαζε ηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σπλεπψο παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 10 ΔΚ θαη 249(3) ΔΚ, ην
άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2004/35/ΔΚ θαη ην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαιείζηε λα πξνβείηε ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 226
ΔΚ.
Οινόθςηα 12 Ιοςνίος 2009
Οι καηαγγέλλονηερ
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ΠΡΟΦΤΓΗ-ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
ΚΑΣΑ
Σηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ
Οι καηαγγέλονηερ (ζπλέρεηα απφ ζειίδα 14)
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