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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1405/2007, του Ivaylo Asenov Krastev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης «Προστασία της υγείας και της ζωής του πληθυσμού 
και του περιβάλλοντος», σχετικά με παράνομη λειτουργία χώρου διάθεσης 
στερεών οικιακών αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπροσωπεί πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από ενέργειες του μητροπολιτικού 
δήμου, ο οποίος στις 4 Δεκεμβρίου 2007 ξεκίνησε την αντικανονική λειτουργία παράνομου 
χώρου επεξεργασίας στερεών οικιακών αποβλήτων, που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με 
κατοικίες πολιτών. Δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρά το 
γεγονός ότι η Σύμβαση του Aarhus επιβάλλει την υποχρέωση στα υπογράφοντα κράτη να 
διεξάγουν υποχρεωτικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χώρους διάθεσης 
αποβλήτων χωρητικότητας άνω των 25 000 τόνων. Ο εν λόγω δήμος, με τη δημόσια 
υποστήριξη του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εκτελεί 
δραστηριότητες βάσει άδειας, η οποία δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Η άδεια διάθεσης εκδόθηκε στις 
3 Δεκεμβρίου 2007 και είναι εκτελεστή μετά τη λήξη της 14ήμερης προθεσμίας ενστάσεων. 
Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας περιορίζεται σημαντικά και έχουν δημιουργηθεί αρκετά 
σημεία ελέγχου στην περιοχή κατοικιών Suhodol. Ζητεί να ληφθούν επειγόντως τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τερματιστεί η ανωτέρω αντικανονική λειτουργία του 
παράνομου χώρου διάθεσης αποβλήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο οποίος εκπροσωπεί τους πληγέντες πολίτες, ο 
μητροπολιτικός δήμος εικάζεται ότι ξεκίνησε την αντικανονική λειτουργία παράνομου χώρου 
επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων, στις 4 Δεκεμβρίου 2007, που βρίσκεται σε άμεση 
γειτνίαση με τις κατοικίες των πολιτών.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται:
– ότι δεν πραγματοποιήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρά το γεγονός ότι η 

Σύμβαση του Aarhus επιβάλλει την υποχρέωση στα συμβαλλόμενα κράτη να διεξάγουν 
υποχρεωτικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χώρους διάθεσης αποβλήτων 
χωρητικότητας άνω των 25 000 τόνων·

– ότι ο εν λόγω δήμος, με τη δημόσια υποστήριξη του υπουργικού συμβουλίου της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εκτέλεσε τις δραστηριότητες βάσει άδειας, η οποία δεν είχε 
τεθεί σε ισχύ. Η άδεια διάθεσης εκδόθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2007 και θα ήταν εκτελεστή 
μόνο μετά τη λήξη της 14ήμερης προθεσμίας ενστάσεων.

Ο αναφέρων ζητεί να ληφθούν επειγόντως τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τερματιστεί 
η αντικανονική λειτουργία του παράνομου χώρου διάθεσης αποβλήτων.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας σχετικά με την έλλειψη 
επαρκούς συστήματος διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων στη Σόφια. Στις 23 Οκτωβρίου 
2007 απέστειλε προειδοποιητική επιστολή1. Στην επιστολή της, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η 
Βουλγαρία δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η ανάκτηση και η διάθεση 
των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και 
χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, 
ιδίως δε χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την 
πανίδα και τη χλωρίδα, χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές και 
χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
(άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων2). Η 
Επιτροπή επεσήμανε επίσης ότι η Βουλγαρία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει 
των οποίων πρέπει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο 
εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων, το οποίο θα καθιστά δυνατή τη διάθεση των 
αποβλήτων σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με χρησιμοποίηση των 
καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, που λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες 
διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος (άρθρο 5 της ίδιας 
οδηγίας).

Σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην περιοχή 
του Suhodol, ύστερα από πρόσφατη διερευνητική αποστολή, η Επιτροπή επέστησε την 
προσοχή στην κυβέρνηση της Βουλγαρίας στο γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων. Σε συνέχεια της διερευνητικής αποστολής, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
                                               
1 Ανακοίνωση Τύπου:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EL&
guiLanguage=en
2 Επίσημη Εφημερίδα L 114 της 27/04/2006.
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σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ), εξέδωσε την 
απαιτούμενη άδεια ΟΠΕΡ για τη λειτουργία της Φάσης ΙΙ του χώρου υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων στην περιοχή του Suhodol στις 6 Αυγούστου 2008 (ολοκληρωμένη άδεια 
αριθ. 255-HO/2008). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι αρχές της Βουλγαρίας, 
διενεργήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης σχετικά με την έλλειψη επαρκούς 
δικτύου εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων που παράγονται στην 
πόλη της Σόφιας και θα παρακολουθήσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΚ κατά την 
κατασκευή και λειτουργία όλων των σχετικών εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή του 
Suhodol.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή απέστειλε στη Βουλγαρία μια αιτιολογημένη γνώμη1 επιβεβαιώνοντας τη θέση 
της σύμφωνα με την οποία η χώρα αδυνατεί να διασφαλίσει τη λειτουργία ενός 
ολοκληρωμένου και επαρκούς δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων, το οποίο 
θα επιτρέπει τη διάθεση των στερεών αποβλήτων σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες 
εγκαταστάσεις, με χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και 
που θα λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται 
υπερβολικό κόστος (άρθρο 5 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων2). 

Σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή
Suhodol, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι αφού εξέδωσαν την άδεια ΟΠΕΡ αριθ. 255-ΗΟ/2008 
για τη λειτουργία της Φάσης ΙΙ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξέδωσαν μια θετική απόφαση 
σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία της Φάσης Ι και, ως 
εκ τούτου, εκδόθηκε επίσης μια άδεια ΟΠΕΡ, 376 – H0-И0-А0/2009. Η επιτρεπόμενη 
ικανότητα της Φάσης Ι είναι 650 000 t (192 000 m2), η οποία, σύμφωνα με τις βουλγαρικές 
αρχές, θα επιτρέψει τη διάθεση αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής μέχρι τα τέλη του 
2011, οπότε αναμένεται να λειτουργήσει το νέο σύστημα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων για τη Σόφια.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τις πληροφορίες που προσκόμισαν οι βουλγαρικές αρχές τον 
Σεπτέμβριο του 2009.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης σχετικά με την έλλειψη επαρκούς 
δικτύου εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων που παράγονται στην 
πόλη της Σόφιας και θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία κατά την 
κατασκευή και λειτουργία όλων των σχετικών εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών 
                                               
1 Δελτίο Τύπου  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 Επίσημη Εφημερίδα L 114 της 27.04.06
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αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην 
περιοχή του Suhodol.


