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σχετικά με διαμαρτυρία κατά της κατασκευής αποτεφρωτηρίου στο Μπιλμπάο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αποτεφρωτηρίου στο κέντρο του 
Μπιλμπάο. Επικαλείται σχετικά τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους, μια διεθνώς δεσμευτική συμφωνία που επικυρώθηκε τόσο από την Ισπανία όσο και 
από την ΕΕ (απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2004), που αναφέρει ότι τα 
αποτεφρωτήρια εκπέμπουν διοξίνες, φουράνια και άλλους έμμονους οργανικούς ρύπους που 
είναι καρκινογόνοι και πολύ επικίνδυνοι για την υγεία. Στην περιοχή κατοικούν περισσότεροι 
από 26 000 άνθρωποι, και υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, οίκοι 
ευγηρίας, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον 
χώρο όπου προτείνεται να κατασκευαστεί το αποτεφρωτήριο. Μια εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου βασισμένη στη νομοθεσία του 1975 δεν θα 
λάμβανε υπόψη τις διοξίνες, τα φουράνια και τους λοιπούς έμμονους οργανικούς ρύπους. 
Από το 2003, οι κάτοικοι της περιοχής αγωνίζονται κατά των σχεδίων κατασκευής του 
αποτεφρωτηρίου. Στο δημοτικό συμβούλιο του Μπιλμπάο έχουν υποβληθεί περισσότερες 
από 5 000 υπογραφές κατά του σχεδίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις είναι η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους 
οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ) και η Σύμβαση του 1992 για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού (Σύμβαση 
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OSPAR), ενώ η σχετική κοινοτική νομοθεσία είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους 1  (κανονισμός για τους ΕΟΡ), ο οποίος εγκρίθηκε 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική και αποτελεσματική εκπλήρωση των κοινοτικών 
υποχρεώσεων βάσει της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ και του πρωτοκόλλου της 
Σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις 
εξαιτίας ΕΟΡ.

Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ, γενικός στόχος της οποίας είναι η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους ΕΟΡ, επικυρώθηκε από την Ισπανία στις
28 Μαΐου 2004 και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 16 Νοεμβρίου 2004. Στο 
παράρτημα Γ, μέρος Ι, της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ, οι πολυχλωριωμένες 
διβενζο-p-διοξίνες και τα διβενζοφουράνια, το εξαχλωροβενζόλιο και τα πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια χαρακτηρίζονται έμμονοι οργανικοί ρύποι που σχηματίζονται και ελευθερώνονται 
ακουσίως από ανθρωπογενείς πηγές, και στο μέρος ΙΙΙ τα αποτεφρωτήρια συγκαταλέγονται 
στις πηγές στις οποίες αυτές οι ουσίες μπορούν να σχηματιστούν και από τις οποίες μπορούν 
να ελευθερωθούν. Όσον αφορά τα αποτεφρωτήρια κατηγοριών πηγής, το άρθρο 5 απαιτεί 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος να λάβει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα μέτρα για μείωση των 
συνολικών απελευθερώσεων στο περιβάλλον που προέρχονται από ανθρωπογενείς πηγές 
καθεμίας από τις χημικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Γ, με σκοπό τη συνεχή 
τους ελαχιστοποίηση και, όπου είναι εφικτό, την τελική τους εξάλειψη:

(α) ανάπτυξη σχεδίου δράσης και μετέπειτα εφαρμογή αυτού ως μέρος του 
προγράμματος εφαρμογής, σχεδιασμένου να προσδιορίζει, να χαρακτηρίζει και να 
αντιμετωπίζει το θέμα της απελευθέρωσης στο περιβάλλον των χημικών ουσιών που 
καταγράφονται στο παράρτημα Γ και να διευκολύνει την εφαρμογή των στοιχείων β) 
ως ε). Μεταξύ άλλων απαιτήσεων που ορίζονται στη Σύμβαση, το σχέδιο πρέπει να 
περιέχει το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών και των μέτρων που περιγράφονται σε 
αυτό·

(β) προώθηση της εφαρμογής διαθέσιμων, εφικτών και πρακτικών μέτρων τα οποία να 
μπορούν ταχέως να επιτύχουν ένα ρεαλιστικό και σημαντικό επίπεδο μείωσης 
απελευθερώσεων στο περιβάλλον ή εξάλειψης της πηγής·

(γ) προώθηση της ανάπτυξης και, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, απαίτηση χρήσης 
υποκατάστατων ή τροποποιημένων υλικών, προϊόντων και διαδικασιών για την 
πρόληψη του σχηματισμού και απελευθέρωσης στο περιβάλλον των χημικών ουσιών 
που αναφέρονται στο παράρτημα Γ, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές οδηγίες περί 
πρόληψης και μέτρων μείωσης απελευθερώσεων στο περιβάλλον του παραρτήματος 
Γ και κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετηθούν με απόφαση της διάσκεψης των 
συμβαλλομένων μερών·

(δ) προώθηση και, σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου δράσης 
του, απαίτηση για χρήση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών για νέες πηγές εντός 
κατηγοριών πηγών που συμβαλλόμενο Μέρος έχει προσδιορίσει πως δικαιολογούν 
την εν λόγω δράση στο σχέδιο δράσης αυτού, με ιδιαίτερη αρχική εστίαση σε 
κατηγορίες πηγών που προσδιορίζονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Γ. Για τις 

                                               
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της 
οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).
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καθορισμένες κατηγορίες, τα συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν τη χρήση των 
καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών. κατά την εφαρμογή καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνικών και καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών, τα συμβαλλόμενα Μέρη 
πρέπει να λάβουν υπόψη τη γενική οδηγία περί μέτρων πρόληψης και μείωσης 
απελευθέρωσης στο περιβάλλον που περιέχεται στο εν λόγω παράρτημα και 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τις 
καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές που θα υιοθετηθούν με απόφαση της 
διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών·

(ε) προώθηση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του, της χρήσης των καλύτερων 
διαθέσιμων τεχνικών και καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών για νέες πηγές, 
εντός κατηγοριών πηγής όπως εκείνες που παρατίθενται στο μέρος ΙΙΙ του 
παραρτήματος Γ για τις οποίες συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει κάνει πρόβλεψη βάσει 
του στοιχείου δ). κατά την εφαρμογή καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και 
καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών, τα συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη γενική οδηγία περί μέτρων πρόληψης και μείωσης 
απελευθέρωσης στο περιβάλλον στο παράρτημα Γ και τις κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες περιβαλλοντικές 
πρακτικές που θα υιοθετηθούν με απόφαση της διάσκεψης των συμβαλλομένων 
μερών·

(στ) οριακές τιμές απελευθέρωσης στο περιβάλλον ή πρότυπα απόδοσης δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν από συμβαλλόμενο Μέρος προκειμένου να εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις του για καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές βάσει της παρούσας παραγράφου.

Μέσω της απόφασή της SC-3/5, η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης της 
Στοκχόλμης ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις καλύτερες διαθέσιμες 
τεχνικές (ΚΔΤ) και τη γενική οδηγία σχετικά με τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές 
(ΚΠΠ), οι οποίες καλύπτουν τα αποτεφρωτήρια κατηγορίας πηγής και είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Σύμβασης, οι κατευθυντήριες γραμμές και η οδηγία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
συμβαλλόμενα Μέρη κατά την εφαρμογή των ΚΔΤ και ΚΠΠ σύμφωνα με τα στοιχεία δ) και 
ε). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ως βοήθεια κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων δράσης και άλλων ενεργειών που 
σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 και το παράρτημα Γ.

Συνεπώς, βάσει της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ δεν υφίσταται υποχρέωση στο 
πλαίσιο της οποίας να απαιτείται η χρήση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και 
καλύτερων περιβαλλοντικών πρακτικών κατά την κατασκευή αποτεφρωτηρίων, αλλά αυτές 
οι τεχνικές διατίθενται και συνιστάται να χρησιμοποιούνται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους ΕΟΡ εγκρίθηκε με στόχο να διασφαλιστεί ή 
συνεκτική και αποτελεσματική εκπλήρωση των κοινοτικών υποχρεώσεων βάσει της 
Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ και του πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για 
τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας ΕΟΡ. Στο 
παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού οι πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και τα
διβενζοφουράνια, το εξαχλωροβενζόλιο, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια και οι πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες συγκαταλέγονται στις ουσίες που υπόκεινται σε διατάξεις για 
τον περιορισμό των εκλύσεων. Το άρθρο 6 του κανονισμού απαιτεί:
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- εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 
διατηρούν απογραφικούς καταλόγους εκλυόμενων ρύπων για τις ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ, στον αέρα, το νερό και την ξηρά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ και το πρωτόκολλο της Σύμβασης 
του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας 
ΕΟΡ (LRTAP)·
- ένα κράτος μέλος κοινοποιεί το σχέδιο δράσης του σχετικά με τα μέτρα εντοπισμού, 
χαρακτηρισμού και ελαχιστοποίησης με στόχο να εξαλείψει, εάν αυτό είναι εφικτό, το 
ταχύτερο δυνατόν το σύνολο των εκλυομένων ρύπων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Στοκχόλμης τόσο προς την Επιτροπή όσο και προς τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη ως μέρος του εθνικού σχεδίου εφαρμογής του. Το σχέδιο δράσης 
περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης και, εφόσον απαιτείται, απαιτεί τη 
χρήση υποκατάστατων ή τροποποιημένων υλικών, προϊόντων και διαδικασιών προκειμένου 
να αποτραπεί ο σχηματισμός και η έκλυση των ουσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ·
- τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή 
ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που 
αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του 
Συμβουλίου1, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές 
παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό και την αποδέσμευση 
χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση της Στοκχόλμης και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004, η Ισπανία υπέβαλε το εθνικό σχέδιο εφαρμογής της στη 
Γραμματεία της Σύμβασης της Στοκχόλμης και στην Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2007. Στο 
συγκεκριμένο έγγραφο, η Ισπανία αναγνωρίζει ότι ορισμένες ακούσιες πηγές ΕΟΡ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτεφρωτηρίων, δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις βάσει της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και δεν 
προσδιορίζονται σαφώς στην οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων2 . 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι, σε εθνικό επίπεδο, σε ορισμένες κοινότητες (comunidades) τα 
αποτεφρωτήρια πρέπει να διαθέτουν περιβαλλοντική άδεια και απαιτείται η θερμοκρασία του 
κλιβάνου να φτάνει στους 1000ºC με χρόνο παραμονής άνω των 2 δευτερολέπτων και να 
αφαιρούνται τα διακοσμητικά του φερέτρου πριν από την καύση προκειμένου να 
αποφεύγονται ανεπιθύμητες εκπομπές. Επιπλέον, η Ισπανία αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο 
να εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης των διοξινών στους κλιβάνους αυτούς και να 
αυξηθούν οι έλεγχοι επί των εκπομπών. Τέλος, η Ισπανία προέβη στις παρακάτω ενέργειες 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση σχετικά με τις εκπομπές των αποτεφρωτηρίων:
 Προώθηση των ΚΔΤ/ΚΠΠ στα αποτεφρωτήρια:

o καθορισμός κριτηρίων και κατάρτιση οδηγιών με στόχο τη μείωση των 
εκπομπών των ΕΟΡ στον συγκεκριμένο τομέα·

                                               
1 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 
24 της 29.1.2008, σ. 8).

2 Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Δεκεμβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91).
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o εκπόνηση εγχειριδίου καλών πρακτικών σχετικά με την αποτέφρωση σε 
συνδυασμό με πρόγραμμα πληροφόρησης και ενημέρωσης.

 Προώθηση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης κοινωνικών μέσων στη διαδικασία 
υλοποίησης του εθνικού σχεδίου εφαρμογής:

o σχεδιασμός προγράμματος ενημέρωσης των τοπικών αρχών σχετικά με τις 
ΚΔΤ και ΚΠΠ που αφορούν την αποτέφρωση.

Στο σχέδιο εφαρμογής δεν προβλέπεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών αυτών.

Βάσει της Σύμβασης OSPAR, στην οποία και η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι 
συμβαλλόμενα μέρη, ο υδράργυρος έχει επιλεγεί ως χημική ουσία για την οποία πρέπει να 
λαμβάνονται δράσεις κατά προτεραιότητα, λόγω της ανθεκτικότητας, της τάσης για 
βιοσυσσώρευση και της τοξικότητάς της. Στο πλαίσιο της OSPAR έχουν ληφθεί αρκετά 
μέτρα για τη μείωση της απόρριψης, της εκπομπής και της διαρροής υδραργύρου από 
σημειακές και διάχυτες πηγές και τα αποτεφρωτήρια έχουν συμπεριληφθεί στις σημαντικές 
πηγές έκλυσης υδραργύρου, κυρίως από τα οδοντιατρικά αμαλγάματα από τις σορούς. 
Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η πρακτική της αποτέφρωσης εγείρει ευαίσθητα πολιτιστικά 
και κοινωνικά ζητήματα και ότι υπάρχουν διαφορετικές στάσεις και προσεγγίσεις μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές κατά την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της απόρριψης, της εκπομπής και της διαρροής υδραργύρου από τα 
αποτεφρωτήρια, η σύσταση OSPAR 2003/4 η οποία τροποποιήθηκε από τη σύσταση OSPAR
2006/2 συνιστά καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές (ΚΔΤ) που μπορούν να υιοθετηθούν στα 
αποτεφρωτήρια προκειμένου να αποτρέπεται και να ελέγχεται η διασπορά του υδραργύρου 
στο περιβάλλον.

Ο αναφέρων στο σημείο 4 της αναφοράς υποστηρίζει ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων βασίστηκε στην παλαιά εθνική νομοθεσία του 1975 και ότι δεν κάλυψε τις 
εκπομπές διοξινών, φουρανίων και άλλων ΕΟΡ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι 
απαιτήσεις για τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζονται στην οδηγία
85/337 για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον1. Ωστόσο, τα αποτεφρωτήρια δεν 
καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία και ως εκ τούτου δεν απορρέει καμία ευθύνη βάσει της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διενέργεια εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά την κατασκευή νέων αποτεφρωτηρίων.

Συμπεράσματα

Η κατασκευή του αποτεφρωτηρίου δεν παραβιάζει τη Σύμβαση της Στοκχόλμης. Τα 
αποτεφρωτήρια συγκαταλέγονται στις κατηγορίες πηγής στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος Γ, 
για τις οποίες η Σύμβαση της Στοκχόλμης δεν απαιτεί τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνικών. Ωστόσο, απαιτεί τη χρήση καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια δράσης. Στο 
σχέδιο δράσης της, η Ισπανία αναφέρει ότι σκοπεύει να εκπονήσει εγχειρίδιο καλών 
πρακτικών για τα αποτεφρωτήρια και να προωθήσει, χωρίς να απαιτεί, τη χρήση των 
καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών σε αυτά. Επιπλέον, στο ισπανικό σχέδιο εφαρμογής δεν 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 
της 5.7.1985, σ. 40).
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ορίζεται χρονοδιάγραμμα για τις εν λόγω δραστηριότητες. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 6, 
παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους ΕΟΡ, τα κράτη μέλη, όταν 
εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης 
υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του 
παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Συμβουλίου, πρέπει να 
εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές παρόμοιας 
χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών 
ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ. Καθώς τα αποτεφρωτήρια αποτελούν γνωστή πηγή χημικών 
ουσιών που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, κατά την κατασκευή νέων αποτεφρωτηρίων 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές 
παρόμοιας χρησιμότητας που δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών 
ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές 
εντάσσονται στις «εναλλακτικές τεχνικές ή πρακτικές» που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 3, και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα για τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή. Βάσει της προκαταρκτικής εξέτασης των εγγράφων που παρείχε ο 
αναφέρων, προκύπτει ότι οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές που εφαρμόζονται στον 
συγκεκριμένο τομέα δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τις αρμόδιες αρχές.

Θα ήταν χρήσιμο να διαβιβαστούν αυτές οι πληροφορίες στον αναφέροντα, λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη ότι, όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, δεν εναπόκειται στις αρμοδιότητες της 
Επιτροπής να παρέμβει στη συγκεκριμένη υπόθεση.


