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ΣτΕ 46/2018 [Μη νόμιμη απόρριψη αιτήματος
βιομηχανικής μονάδας περί αποδοχής σε ΧΥΤΑ της
Ιλύος από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων της]
Περίληψη
-Από την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη του καθ’ ου Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., η οποία εκδόθηκε στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως φορέα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων κατ’ επίκληση νομοθεσίας σχετικά με την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων αυτών, γεννάται ακυρωτική διαφορά, αρμοδιότητας του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Και τούτο, διότι η εν λόγω πράξη, με την οποία εν τοις πράγμασι
απερρίφθη το αίτημα της αιτούσης να επιτραπεί η απόθεση στον ως άνω Χ.Υ.Τ.Α. της
ιλύος από το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας της
αιτούσης, αποτελεί εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, η οποία έχει ως έρεισμα το
ανωτέρω νομοθετικό καθεστώς, και, επομένως, η προκειμένη διαφορά συνδέεται
προεχόντως με τη νομοθεσία περί διαχειρίσεως των αποβλήτων.
-Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη
λειτουργία του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. μπορεί να και κατ'αρχήν, οφείλει, να δέχεται ιλύες
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για την
αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων, τα δε
κριτήρια αυτά, ελλείψει αυστηρότερων προβλέψεων («μέτρων ενισχυμένης
προστασίας») στην εθνική νομοθεσία, είναι τα αναφερόμενα στην απόφαση του
Συμβουλίου 2003/33/ΕΚ, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του
Συμβουλίου, στην προκειμένη δε περίπτωση όχι μόνο δεν αμφισβητείται, αλλά
βεβαιώνεται με τις προσβαλλόμενες πράξεις ότι η ιλύς που προέρχεται από την
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας της αιτούσης πληροί
τα εν λόγω κριτήρια. Η νομολογία του Δ.Ε.Κ., της οποίας γίνεται επίκληση στην τρίτη
προσβαλλόμενη πράξη, δεν ασκεί επιρροή στην προκειμένη περίπτωση, αφού, κατά
τον χρόνο εκδόσεως των προσβαλλομένων πράξεων, η Ελλάδα δεν είχε θεσπίσει
μέτρα αυστηρότερα σε σχέση με εκείνα που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις της
προαναφερθείσης αποφάσεως 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου, Συνεπώς, εφόσον η
προκύπτουσα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας
της αιτούσης ιλύς πληροί τα τασσόμενα με την εν λόγω απόφαση κριτήρια, μη
νομίμως απερρίφθη το αίτημα της αιτούσης περί αποδογής της ιλύος αυτής στον
προαναφερθέντα Χ.Υ.Τ.Α.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Π. Ευστρατίου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
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από το Δικαστήριο.
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