
CM\814405EL.doc PE441.086

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.4.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0431/2009, του Dimitar Platikanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Επιτροπής για την πρωτοβουλία υπέρ του χωριού Stozher», η 
οποία συνοδεύεται από 1.180 υπογραφές, σχετικά με τη δημιουργία χώρου 
απόθεσης στερεών αποβλήτων στο χωριό Stozher στη νοτιοανατολική 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της απόφασης των βουλγαρικών αρχών να δημιουργήσουν 
χώρο απόθεσης στερεών αποβλήτων στο χωριό Stozher στη νοτιοανατολική Βουλγαρία. Ο 
αναφέρων ζητεί επιτακτικά οι επιπτώσεις του σχεδίου στο περιβάλλον να εξεταστούν εκ νέου, 
επειδή το κοινό δεν έχει ενημερωθεί δεόντως ούτε έχει ζητηθεί η γνώμη του σχετικά με τις 
διάφορες παραμέτρους του σχεδίου. Καθότι ο αναφέρων είναι της άποψης ότι όχι μόνο η 
σχετική βουλγαρική νομοθεσία, αλλά και οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές διατάξεις δεν έχουν 
τηρηθεί, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί να επανεξεταστεί η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) και η εκτίμηση που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, 
της οδηγίας για τους οικοτόπους1 και να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που υπέβαλε το 
κοινό, ιδίως σχετικά με τα ελλιπή συμπεράσματα που διατυπώθηκαν στην έκθεση ΕΠΕ και 

                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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στην έκθεση της εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3. Επιπλέον, υποστηρίζει 
ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά και με τις δύο 
εκθέσεις, ώστε το κοινό να μπορέσει να συμμετάσχει και να επηρεάσει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

 Ζητήματα σχετικά με την ΕΠΕ

Μετά τη λήψη της αναφοράς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις αρμόδιες 
βουλγαρικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκαν οι 
διαδικασίες της εκτίμησης ΕΠΕ και της εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, 
όσον αφορά τα ζητήματα που εγείρει ο αναφέρων. Οι βουλγαρικές αρχές υπέβαλαν την 
απάντησή τους στην Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2009. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέτασε 
τις πληροφορίες που παρέσχαν οι βουλγαρικές αρχές, μαζί με τους ισχυρισμούς του 
αναφέροντος, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της ΕΕ που ενδέχεται να ισχύει για την 
προκείμενη περίπτωση.

Από την εξέταση των πληροφοριών που ελήφθησαν, γίνεται κατανοητό ότι οι αρμόδιες αρχές 
(Περιφερειακή Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και Υδάτων – Varna) έκριναν ότι το σχέδιο 
κατασκευής περιφερειακού χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή Dobrich εμπίπτει στο 
παράρτημα 1 του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος, δηλαδή ότι απαιτεί 
υποχρεωτική διεξαγωγή ΕΠΕ. Κατά συνέπεια, το σχέδιο κατασκευής χώρου υγειονομικής 
ταφής που εξυπηρετεί τους δήμους Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, 
Krushari και Nikola Kozlevo της πόλης Dobrich, καθώς και σταθμού διαμετακόμισης 
αποβλήτων στην πόλη Tervel υποβλήθηκε σε διαδικασία ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 92, 
παράγραφος 1, του βουλγαρικού νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος, ο οποίος 
μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ1.

Βάσει των πληροφοριών που διατέθηκαν, σημειώνεται ότι η αίτηση άδειας για το 
συγκεκριμένο σχέδιο υποβλήθηκε από τον κύριο του έργου στις αρμόδιες εθνικές αρχές στις
18 Οκτωβρίου 2006. Το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώθηκε σχετικά με το προτεινόμενο 
σχέδιο, στο πιο αρχικό στάδιο, μέσω ανακοινώσεων που αναρτήθηκαν στους πίνακες 
ανακοινώσεων του δημαρχείου του Dobrich και του κέντρου τοπικής αυτοδιοίκησης του 
χωριού Stozher, καθώς και μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Nova 
Dobrudzanska Tribuna στις 16 Οκτωβρίου 2006. Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να αναφέρουμε 
ότι, σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-81/96 
Haarlemmerliede), το καθήκον του κράτους μέλους να διασφαλίζει ότι τα σχέδια τα οποία 
ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της φύσεως, του μεγέθους ή 
της θέσεώς τους αφορά μόνο τα σχέδια των οποίων οι αιτήσεις χορήγησης άδειας 
υποβλήθηκαν κατά την περίοδο που η οδηγία ήταν δεσμευτική για το εν λόγω κράτος μέλος, 
π.χ. για τη Βουλγαρία από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Από τις πληροφορίες προκύπτει 
ότι το σχέδιο ξεκίνησε πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και, στην περίπτωση αυτή, 
δεν ισχύει η οδηγία ΕΠΕ. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τους ισχυρισμούς 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 175 της 5.7.1985, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ 
του Συμβουλίου, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.6.2003, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 140 της 5.6.09.
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του αναφέροντος σχετικά με τη διαδικασία ΕΠΕ.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των εναλλακτικών προτάσεων που εξετάστηκαν για 
την κατασκευή του σχεδίου ήταν ανεπαρκής. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν πραγματικές δημόσιες διαβουλεύσεις για την έκθεση ΕΠΕ και εκθέσεις 
εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, με σκοπό να επηρεάσουν τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Πράγματι, η οδηγία ΕΠΕ απαιτεί οι αρχές τις οποίες μπορεί να αφορά το 
σχέδιο, εξαιτίας της ειδικής τους ευθύνης στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και το κοινό, 
να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ. Οι 
λεπτομέρειες που διέπουν τη διαδικασία διαβούλευσης ρυθμίζονται από την εθνική 
νομοθεσία.

Στην απάντησή τους προς την Επιτροπή, οι βουλγαρικές αρχές δηλώνουν ότι η έκθεση ΕΠΕ 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις για το εν λόγω σχέδιο. 
Όσον αφορά τις εναλλακτικές τοποθεσίες, οι αρχές αναφέρουν επίσης τα αποτελέσματα της 
έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα της προεπιλογής 32 ενδεχόμενων τοποθεσιών κατάλληλων 
για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων εννέα δήμων, όπου 
εξετάστηκαν 32 ενδεχόμενες τοποθεσίες χώρων υγειονομικής ταφής. Κατά τη διαδικασία 
επιλογής, η έκθεση έλαβε επίσης υπόψη διάφορα ζητήματα – εγγύτητα σε προστατευόμενες 
περιοχές, έδαφος που επηρεάζεται από καρστικοποίηση και άλλες φυσικογεωλογικές 
διεργασίες, περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες (π.χ. απόσταση από 
αερολιμένες κ.λπ.), ο πληθυσμός των δήμων και η εγγύτητά τους, καθώς και η εγγύτητα του 
μεγαλύτερου δήμου της περιοχής, του δήμου Dobrich, που βρίσκεται στο γεωμετρικό κέντρο 
της διαμέτρου του σχεδίου. Ως εκ τούτου, τον Φεβρουάριο του 2006 οι δήμοι κατέληξαν σε 
συμφωνία για την επιλογή μεταξύ δύο εναλλακτικών τοποθεσιών: της τοποθεσίας αριθ. 8 που 
βρίσκεται στο χωριό Popgruevo και της τοποθεσίας αριθ. 32 που βρίσκεται στο χωριό 
Stozher. Και για τις δύο τοποθεσίες διενεργήθηκαν λεπτομερείς μελέτες γεωμηχανικής και 
υδρολογίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 της έκθεσης ΕΠΕ.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναφέροντος σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις, 
αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις με αντικείμενο την 
έκθεση ΕΠΕ και την έκθεση κατάλληλης εκτίμησης. Έλαβαν χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 
στον δήμο Tervel και στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 στο χωριό Stozher. Οι χώροι και οι 
ημερομηνίες διεξαγωγής των δημόσιων ακροάσεων είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων, στις 
22 Αυγούστου 2008, στις εφημερίδες Dobrudzhanska Tribuna και Nova Dobrudzhanska 
Tribuna. Ανακοίνωση για τις δημόσιες ακροάσεις αναρτήθηκε επίσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Περιφερειακής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Υδάτων – Varna στις 27 
Αυγούστου 2008. Η πρόσβαση του κοινού στην έκθεση ΕΠΕ και τη μη τεχνική περίληψη, 
καθώς και στην έκθεση εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, εξασφαλίστηκε 
στο κέντρο τοπικής διοίκησης του χωριού Stozher και στα δημαρχεία των πόλεων Tervel και 
Dobrich, καθώς και στην Περιφερειακή Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και Υδάτων - Varna.

Κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων, οι κάτοικοι του χωριού Stozher εξέφρασαν 
τις αντιρρήσεις τους για την επιλογή της τοποθεσίας του χώρου υγειονομικής ταφής, ο οποίος 
βρίσκεται κοντά στο χωριό. Εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ηχορρύπανση και τη 
ρύπανση από σκόνη από τη μόνιμη παρουσία και κυκλοφορία απορριμματοφόρων, τη 
μόλυνση των υπόγειων υδάτων κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής, τη ρύπανση των 
γεωργικών εκτάσεων και την απαλλοτρίωση δημοτικών εκτάσεων για τους σκοπούς του 
σχεδίου. Κατά τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 στο 



PE441.086 4/5 CM\814405EL.doc

EL

χωριό Stozher, παρουσιάστηκε υπογεγραμμένη διαμαρτυρία εξ ονόματος των κατοίκων του 
χωριού Stozher. Αυτή η δήλωση διαμαρτυρίας προσαρτήθηκε στα πρακτικά των δημόσιων 
συζητήσεων σχετικά με το σχέδιο που πραγματοποιήθηκε στο χωριό.

Ωστόσο, από τις πληροφορίες που παρουσίασαν οι βουλγαρικές αρχές αντιλαμβανόμαστε ότι 
κατά την προαναφερθείσα δημόσια ακρόαση στο χωριό Stozher ήταν παρόντες εκπρόσωποι 
από την Περιφερειακή Επιθεώρηση Περιβάλλοντος και Υδάτων - Varna και 
εμπειρογνώμονες επί της διαδικασίας ΕΠΕ. Αντιμετώπισαν τις ανησυχίες που εξέφρασε ο 
τοπικός πληθυσμός και απάντησαν στους ισχυρισμούς του. Επιπλέον, οι αντιρρήσεις, οι 
ανησυχίες και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των 
δημόσιων ακροάσεων παρουσιάστηκαν στην έκθεση ΕΠΕ. Ως αποτέλεσμα, στις 23 
Οκτωβρίου 2008 η έκθεση ΕΠΕ και η έκθεση κατάλληλης εκτίμησης εξετάστηκαν κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων για το περιβάλλον της 
Περιφερειακής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Υδάτων - Varna. Ο δήμαρχος του χωριού 
Stozher παρέστη στη συνεδρίαση αυτή και κατά την ψηφοφορία εξέφρασε την «αντίθετη 
γνώμη» του. Το σχέδιο απόφασης για την έγκριση του έργου εγκρίθηκε με 16 ψήφους υπέρ 
και μία κατά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας βουλγαρικής νομοθεσίας, ο διευθυντής της 
Περιφερειακής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Υδάτων - Varna εξέδωσε στις 29 
Οκτωβρίου 2008 την απόφαση ΕΠΕ αριθ. BA-3/2008, με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση 
του σχεδίου κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής κοντά στο χωριό Stozher. Η απόφαση 
ΕΠΕ κοινοποιήθηκε ως εξής:

- στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο της Περιφερειακής Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Υδάτων - Varna στις 29 Νοεμβρίου 2008·
- στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου Shabla (05 Νοεμβρίου 2008), του δήμου 
Balchik (06 Νοεμβρίου 2008), του δήμου Dobrich (05 Νοεμβρίου 2008), καθώς και στον 
ιστότοπο του δήμου Dobrich.

Η απόφαση ΕΠΕ παρουσιάζει τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων.

Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν κατατέθηκαν καταγγελίες από 
τα θιγόμενα/ενδιαφερόμενα μέρη εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος, σχετικά με 
την προαναφερθείσα απόφαση ΕΠΕ.

 Ζητήματα σχετικά με το δίκτυο Natura 2000

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχαν οι βουλγαρικές αρχές, η τοποθεσία του χώρου 
υγειονομικής ταφής βρίσκεται εντός των ορίων του τόπου κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) Suha 
Reka BG0000107, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί προτεινόμενος ΤΚΣ βάσει της οδηγίας για 
τους οικοτόπους από το βουλγαρικό υπουργικό συμβούλιο στις 02/03/2007. Ο τόπος 
συμπεριλήφθηκε στον ευρωπαϊκό κατάλογο ΤΚΣ μέσω της απόφασης της Επιτροπής της 
18/12/2008. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο χώρος 
υγειονομικής ταφής βρίσκεται επίσης κοντά στον ΤΚΣ Batova BG0002082, ο οποίος 
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χαρακτηρίστηκε βάσει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ1 από το υπουργικό συμβούλιο με απόφαση 
στις 04/12/2007.

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία έγκρισης ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου 2006, δηλαδή 
πριν από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Οι εθνικές αρχές ενημέρωσαν την 
Επιτροπή ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΠΕ, διεξήχθη επίσης εκτίμηση της 
συμβατότητας 2  του σχεδίου με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η 
συγκεκριμένη εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο δεν θα έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους του δικτύου Natura 2000. Η απόφαση σχετικά με την 
ΕΠΕ, η οποία περιείχε τα πορίσματα της εκτίμησης συμβατότητας, εκδόθηκε στις 29 
Οκτωβρίου 2008.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία (C-209/04), «η αρχή της υποβολής σε περιβαλλοντική 
εκτίμηση των σχεδίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν έχει 
εφαρμογή στις περιπτώσεις στις οποίες η επίσημη υποβολή της αιτήσεως εγκρίσεως του σχεδίου 
γίνεται πριν την εκπνοή της προθεσμίας για μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο». 
Σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 1, της συνθήκης προσχώρησης, η προθεσμία για τη 
μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Βουλγαρίας των οδηγιών για τη φύση έληξε την 1η 
Ιανουαρίου 2007. Επιπλέον, το Δικαστήριο ανέφερε επίσης στην ίδια απόφαση ότι το «τυπικό 
κριτήριο είναι το μόνο που συνάδει με την αρχή της ασφάλειας δικαίου και καθιστά δυνατή τη 
διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας της οδηγίας». Επομένως, το Δικαστήριο 
δήλωσε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο διαδικασίες, ήδη περίπλοκες επί εθνικού επιπέδου και οι 
οποίες έχουν ήδη κινηθεί πριν από την ημερομηνία λήξεως προθεσμίας μεταφοράς της εν 
λόγω οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, να επιβαρύνονται και να καθυστερούν συνεπεία ειδικών 
επιταγών που θέτει η οδηγία για τους οικοτόπους και για τον λόγο αυτό να επηρεάζονται 
δημιουργηθείσες ήδη καταστάσεις.

Συμπέρασμα

Από τις πληροφορίες που παρέσχαν ο αναφέρων και οι βουλγαρικές αρχές, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να εντοπίσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων του κεκτημένου, και συγκεκριμένα 
της οδηγίας ΕΠΕ, όπως τροποποιήθηκε, και των οδηγιών για την προστασία της φύσης.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση χορήγησης άδειας για το σχέδιο 
κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής στο Stozher υποβλήθηκε πριν από την ημερομηνία 
προσχώρησης της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Συνεπώς, η οδηγία ΕΠΕ και οι οδηγίες για τη φύση 
δεν ίσχυαν για τη Βουλγαρία τότε και δεν μπορεί να εντοπιστεί παραβίαση της νομοθεσίας 
της ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
2 Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εκτίμηση της συμβατότητας συνιστά η εκτίμηση που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.


