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Θέμα: Αναφορά 1640/2008, του Georgi Gospodinov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων στην πόλη 
Dimitrovgrad της νότιας Βουλγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την προβλεπόμενη κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων 
στην πόλη Dimitrovgrad της νότιας Βουλγαρίας. Επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το εν λόγω 
έργο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία της περιοχής και στην τοπική 
μονάδα επεξεργασίας υδάτων που προμηθεύει 100 000 πολίτες με πόσιμο νερό. Ο αναφέρων 
σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την έκβαση της διαδικασίας διαγωνισμού για το εν λόγω 
έργο, η σύμβαση ανατέθηκε σε εταιρεία που ανήκει στον πατέρα του δημάρχου και ότι το 
έργο θα λάβει κοινοτική χρηματοδότηση. Ο ίδιος θεωρεί ότι στην προκείμενη υπόθεση 
τίθεται θέμα παραβίασης των ισχυουσών περιβαλλοντικών διατάξεων της ΕΕ και, κατά 
συνέπεια, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής των αποβλήτων ρυθμίζονται σε κοινοτικό επίπεδο από την 
οδηγία 1999/31/ΕΚ1 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, για τη θέση του χώρου ταφής πρέπει 
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που αφορούν:

α) τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, 
υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·

β) την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή·

γ) τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής·

δ) τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στον χώρο ταφής·

ε) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ο χώρος ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του όσον αφορά τις 
προαναφερόμενες απαιτήσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, δείχνουν ότι 
δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον.

Η επιλογή της θέσης του χώρου υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και η απόφαση έγκρισής 
του εναπόκεινται στις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους, οι οποίες πρέπει να 
αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης των αποβλήτων. Η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει στις εθνικές αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά τη θέση και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω υποδομών, στο μέτρο που οι 
λαμβανόμενες αποφάσεις είναι σύμμορφες προς το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας χώρου ταφής μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
που παρατίθενται στην εν λόγω οδηγία και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αναφέρων δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να 
καταδεικνύουν παραβίαση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Στους ισχυρισμούς του ο αναφέρων υπαινίσσεται –χωρίς να προσκομίζει αποδεικτικά 
στοιχεία– την ύπαρξη άνισης μεταχείρισης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που διέπεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ1. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να προσδιορίσει 
εάν εφαρμόζεται εν προκειμένω το κοινοτικό δίκαιο και εάν όντως υφίσταται παραβίαση των 
κανόνων σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην παρούσα 
υπόθεση ενδείξεις παραβίασης των απαιτήσεων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ 
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Δέον είναι να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να καθορίζει ποιες συγκεκριμένες 
τοποθεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως χώροι υγειονομικής ταφής των αποβλήτων ούτε 
να αξιολογεί τυχόν συναφείς κινδύνους. Αυτές οι δραστηριότητες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 
των εθνικών αρχών. 
Όσον αφορά τις πτυχές των δημόσιων συμβάσεων που προβάλλει ο αναφέρων, τα στοιχεία 

                                               
1 ΕΕ L134 της 30/4/2004, σ.114-240
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που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή δεν επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υφίσταται 
παραβίαση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.


