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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1885/2008 1885/2008 του Viniczay Tibor, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των δημοτικών αρχών της πόλης Szentgotthárd, σχετικά με την 
εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης απορριμμάτων στο Lafnitztal της 
Αυστρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δήμαρχος της πόλης Szentgotthárd, εκφράζει την ανησυχία του για τα σχέδια 
που αφορούν την εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης απορριμμάτων στο βιομηχανικό 
συγκρότημα Heiligenkreuz στο Latnitztal της Αυστρίας, η οποία θα έχει ικανότητα 
αποτέφρωσης 325.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως. Επισημαίνει ότι η εν λόγω μονάδα, η 
οποία πρόκειται να εγκατασταθεί κοντά σε τρία πάρκα άγριων ζώων (στην Αυστρία, την 
Ουγγαρία και τη Σλοβενία), θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο και θα 
επηρεάσει περιοχές του δικτύου Natura 2000, ενώ θα επιφέρει και την αύξηση της 
κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων τα οποία θα μεταφέρουν απορρίμματα στη μονάδα 
από διάφορες τοποθεσίες. Επιπλέον, οι εκπομπές ρύπων από τη μονάδα θα έχουν δυσμενείς 
συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Προτρέπει συνεπώς την αυστριακή 
κυβέρνηση να επανεξετάσει τον σχεδιαζόμενο αποτεφρωτήρα..

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι αναφέροντες αντιτίθενται, κατ’ ουσίαν, στην κατασκευή μιας μονάδας διάθεσης 
αποβλήτων (αποτεφρωτήρα) στο Heiligenkreuz, με την αιτιολογία ότι συνιστά παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας, και, ειδικότερα, των οδηγιών για τους οικοτόπους, για την ΕΠΕ 
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(εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), για την αποτέφρωση των αποβλήτων και για 
την ΟΠΕΡ. Οι Ούγγροι, οι Αυστριακοί και οι Σλοβένοι της περιοχής διαμαρτύρονται τα 
τελευταία έτη για τη θέση εγκατάστασης του συγκεκριμένου αποτεφρωτήρα διότι θεωρούν 
ότι συνιστά απειλή για την ποιότητα ζωής, την υγεία, το φυσικό περιβάλλον και τις 
προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης (τουρισμός) που ανοίγονται γύρω από το φυσικό 
περιβάλλον και τις πηγές θερμικής ενέργειας.

Η προγραμματισμένη και εγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα πρόκειται 
να ανεγερθεί στην αυστριακή πλευρά του διασυνοριακού βιομηχανικού πάρκου 
Heiligenkreuz/Szentgotthárd, το οποίο κατασκευάστηκε το 1997. Οι αναφέροντες 
ισχυρίζονται ότι η λειτουργία της θα έχει ενδεχομένως αντίκτυπο σε τρεις ζώνες εθνικής 
προστασίας, μία στην Αυστρία (φυσικό πάρκο Raab), μια άλλη στην Ουγγαρία (εθνικό πάρκο 
Őrség) και μια τρίτη στη Σλοβενία (ζώνη προστασίας της φύσης Goricko), καθώς και σε 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. 

Επιπλέον, οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την προγραμματισμένη 
δυναμικότητα του αποτεφρωτήρα (ικανότητα αποτέφρωσης 325.000  τόνων/έτος, έναντι των 
35.000  τόνων/έτος παραγόμενων αποβλήτων στο ομόσπονδο κράτος του Burgenland), κάτι 
που θεωρούν υπερβολικό και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε «τουρισμό αποβλήτων» 
και να έχει περαιτέρω επιπτώσεις λόγω των μεταφορών. Τέλος, υποστηρίζουν ότι οι 
σωρευτικές συνέπειες, που σχετίζονται ιδίως με την ποσότητα του καπνού, δεν εξετάστηκαν 
επαρκώς και ότι η κοινή γνώμη, όπως εκφράστηκε μέσω τοπικού δημοψηφίσματος στην πόλη 
Szentgotthárd, δεν ελήφθη υπόψη. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις ενστάσεις των αναφερόντων βάσει των 
προαναφερθέντων νομοθετικών μέσων είναι οι ακόλουθες:

Οδηγία ΕΠΕ1

α) Διαβουλεύσεις:
Οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες υποδεικνύουν ότι διεξήχθησαν διασυνοριακές 
διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας ΕΠΕ και το άρθρο 5 της σύμβασης 
Espoo2, επιτρέποντας τόσο στις αντίστοιχες εθνικές αρχές όσο και στο ενδιαφερόμενο κοινό 
των δυνητικά θιγόμενων διασυνοριακών περιοχών στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία να 
εκφράσουν την άποψή τους. Εντούτοις, οι αρμόδιες αρχές δεν υποχρεούνται να αποδεχθούν 
όλες τις παραληφθείσες παρατηρήσεις, οφείλουν, όμως, να τις εξετάσουν και να παράσχουν 
στο κοινό τους κύριους λόγους και τα δεδομένα πάνω στα οποία θεμελιώθηκε η απόφασή 
τους για τη χορήγηση άδειας.

β) Σωρευτικές επιπτώσεις:

Για κάποιο σχέδιο που υπόκειται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οδηγία 
ΕΠΕ ορίζει ότι η περιγραφή της εκτίμησης των σημαντικών επιπτώσεων που το 

                                               
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).
2 Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Espoo, 1991) – η 
«σύμβαση Espoo (ΕΠΕ)».
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προτεινόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, σχέδιο ενδέχεται να δημιουργήσει στο 
περιβάλλον θα πρέπει να αφορά επίσης τις σωρευτικές επιπτώσεις (παράρτημα ΙΙΙ, 
υποσημείωση).

Μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκαν για το συγκεκριμένο σχέδιο 
καταδεικνύουν ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία εκτίμησης. 
Κατά τα φαινόμενα, υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά 
τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα που αναμένεται να συναχθούν από τα 
εξαγόμενα δεδομένα. 

Οδηγία για τους οικοτόπους3

Δεδομένου ότι υπάρχουν περιοχές του δικτύου Natura 2000, είναι σκόπιμο να επισημανθεί 
ότι ενδέχεται να είναι εφαρμοστέα η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 2009 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 της οδηγίας ορίζει ότι κάθε σχέδιο ή έργο, μη 
άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου του δικτύου Natura 2000, το 
οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, εκτιμάται δεόντως ως 
προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του.
Εναπόκειται στις εθνικές αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι σχετικές 
διατάξεις.

Οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων4

Όλες οι μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων πρέπει να συμμορφώνονται 
προς την οδηγία 2000/76/EΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Οι απαιτήσεις 
περιλαμβάνουν άδεια για τη λειτουργία της μονάδας η οποία να προσδιορίζει τις συνθήκες 
λειτουργίας, τις οριακές τιμές εκπομπών και τις υποχρεώσεις ελέγχου, παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων. Αυτή η κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία καθιστά την αποτέφρωση 
των αποβλήτων μία από τις πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενες και ελεγχόμενες βιομηχανικές 
δραστηριότητες. Η υλοποίηση και εφαρμογή της, περιλαμβανομένων των κατάλληλων 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων, συνιστούν αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Οδηγία ΟΠΕΡ5

Στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης (στο εξής: οδηγία ΟΠΕΡ, κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/EΚ) 
απαριθμούνται οι κατηγορίες των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις καύσης αστικών 
αποβλήτων (απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και παρόμοια απόβλητα εμπορικών και 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων και απόβλητα ιδρυμάτων), με ωριαία δυναμικότητα άνω των 
τριών τόνων. Βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε ο αναφέρων, η εγκατάσταση εμπίπτει 
                                               
3 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, σ. 7).
4 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).
5 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).
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στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπής βάσει βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, 
τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολό του. Η 
αποφυγή ή μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος πρέπει, συνεπώς, 
να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με 
την οδηγία ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ που καλύπτουν τις δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών βάσει ΒΔΤ, 
ισοδύναμων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ένα έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ για την αποτέφρωση των αποβλήτων εγκρίθηκε το 2006 και θα πρέπει να 
εξεταστεί για τη χορήγηση άδειας στην εγκατάσταση που αποτελεί το αντικείμενο της 
παρούσας αναφοράς.

Οδηγίες για την ποιότητα του αέρα6

Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις δυνάμει των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα που να 
αφορούν τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Οι αρμόδιες αρχές 
υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές για την ποιότητα του 
αέρα, όπως την ημερήσια και ετήσια οριακή τιμή για τα σωματίδια ΑΣ10. Η ζώνη ποιότητας 
του αέρα ΑΤ01 περιλαμβάνει την εν λόγω περιοχή και υπερβαίνει την οριακή τιμή για τα 
ΑΣ10. Ωστόσο, τα πιο αναλυτικά χωροταξικά στοιχεία που προσκόμισαν οι αυστριακές αρχές 
στην κοινοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ καταδεικνύουν ότι 
οι συγκεκριμένες υπερβάσεις περιορίζονται στο βόρειο τμήμα της ζώνης και δεν 
περιλαμβάνουν την εν λόγω περιοχή. Κατά συνέπεια, το σχέδιο για την ποιότητα του αέρα 
εξαιρεί την εν λόγω περιοχή και δεν υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά 
με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των ΑΣ10 από το σχεδιαζόμενο έργο ανάπτυξης υποδομών 
στη ζώνη αυτή. 

Οι επικρατούντες άνεμοι υποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό της ρύπανσης που 
δημιουργείται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ενδέχεται να μεταφερθεί προς την 
Ουγγαρία, η οποία καταβάλλει ήδη μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις υπερβάσεις 
των οριακών τιμών ΑΣ10 σε προσήνεμες τοποθεσίες. Μια εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δείχνει, εντούτοις, ότι η αύξηση των επιπέδων συγκέντρωσης είναι οριακή και 
ότι παρουσιάζεται κυρίως στην εγγύς περιοχή γύρω από την εγκατάσταση στην αυστριακή 
πλευρά. 

Το άρθρο 8 της οδηγίας 96/62/ΕΚ και το άρθρο 25 της οδηγίας 2008/50/ΕΚ απαιτούν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να συνεργάζονται και, ενδεχομένως, να αναπτύσσουν κοινές 
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων, όπου αυτές σημειώνονται λόγω 
σημαντικής ρύπανσης η οποία προέρχεται από άλλο κράτος μέλος. Δεν προβλέπεται τέτοια 

                                               
6 Οδηγία-πλαίσιο 96/62/ΕΚ, ΕΕ L 296 της 21.11.1996, οδηγία 1999/30/ΕΚ, ΕΕ L 163 της 29.6.1999, 
οδηγία 2008/50/ΕΚ, ΕΕ L 152 της 11.6.2008.



CM\834713EL.doc 5/6 PE428.078/REV

EL

υποχρέωση συνεργασίας για εκπομπές που πρόκειται να προκύψουν στο μέλλον.

Διαδικασία αδειοδότησης/προσφυγές

Στις 5 Φεβρουαρίου 2009, οι αρχές του ομόσπονδου κράτους Burgenland εξέδωσαν άδεια 
κατασκευής για τη μονάδα παραγωγής ενέργειας από την καύση αποβλήτων. 485 πολίτες 
άσκησαν προσφυγή κατά της απόφασης της κυβέρνησης του Burgenland. Από τις 
17 Απριλίου 2009 η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της ανεξάρτητης περιβαλλοντικής αρχής 
(Umweltsenat) που συγκροτήθηκε από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Κοινοβουλευτική ερώτηση

Η υπόθεση της παρούσας αναφοράς αποτέλεσε ήδη θέμα κοινοβουλευτικής ερώτησης προς 
την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2008 (P-5609/2008). Η Επιτροπή απάντησε τότε ότι δεν 
είχαν περιέλθει στη γνώση της τυχόν παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας λόγω της 
σχεδιαζόμενης λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης βάσει των πληροφοριών που 
είχε στη διάθεσή της. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την ερώτηση αυτή 
παραμένουν κατά βάση έγκυρες διότι η αναφορά δεν παρέχει νέα στοιχεία που να 
υποδεικνύουν παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή αδυνατεί να στοιχειοθετήσει 
παραβίαση της συναφούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ. Εάν οι αναφέροντες 
προσκομίσουν νέα και λεπτομερή στοιχεία, καθώς και σημαντικά τεκμήρια για την 
εικαζόμενη μη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΚ που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν τις προαναφερθείσες κοινοτικές οδηγίες, 
η Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να διερευνήσει περαιτέρω το εν λόγω θέμα.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Στην απόφασή της τής 11ης Ιουνίου 2010, η αυστριακή Αρχή Περιβάλλοντος (Umweltsenat) 
επιβεβαίωσε ουσιαστικά την προγενέστερη χορήγηση άδειας που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2009 από τις περιφερειακές αρχές του ομόσπονδου κράτους Burgenland, θέτοντας, 
ωστόσο, μια σειρά από πρόσθετους και συμπληρωματικούς όρους, κατόπιν επίσκεψης στον 
χώρο και πρόσθετων μελετών εμπειρογνωμόνων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες θερμικής 
επεξεργασίας και την έκλυση οσμών, την υδρογεωλογία, την προστασία της φύσης/βιολογία, 
τη γεωργία και την αναψυχή, τη μετεωρολογία και τις εκπομπές αερίων. Επίσης, δόθηκε η 
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της καταγγελίας, των αποτελεσμάτων της προηγούμενης 
επαναξιολόγησης που διενεργήθηκε μετά από καταγγελίες που έγιναν σε πρώτο βαθμό 
προσφυγής, καθώς και των δικών της συμπληρωματικών πορισμάτων, η Αρχή 
Περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι πληρούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις για την έγκριση του 
έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται δεόντως τα μέτρα που προβλέπονται στην έγκριση 
του έργου, αλλά και οι νέοι πρόσθετοι όροι και οι οδηγίες που θεσπίστηκαν συνεπεία της 
προσφυγής ενώπιον της Αρχής Περιβάλλοντος. 
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Η απόφαση δημοσιεύθηκε και κατέστη διαθέσιμη προς εξέταση εντός προθεσμίας οκτώ 
μηνών (έως τις 10 Αυγούστου 2010), τόσο σε επίπεδο δημοτικών αρχών όσο και στο πλαίσιο 
της Αρχής Περιβάλλοντος. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του δήμου Szentgotthárd προς τη Γραμματεία της 
ΟΕΕ/ΗΕ/Aarhus (ACCC/C/2009/39) τον Ιούνιο του 2009, η Αυστρία απάντησε στα συναφή 
ερωτήματα της Γραμματείας τον Μάρτιο του 2010. Κατά τη σύνοδό της του Ιουνίου 2010 
στη Γενεύη, η επιτροπή συμμόρφωσης προς τη Σύμβαση του Aarhus, έχοντας υπόψη την 
αυστριακή δήλωση, καθώς και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της ανοικτής 
συνόδου, αποφάσισε εντέλει «ότι η ανακοίνωση της Ουγγαρίας ήταν καταφανώς παράλογη, 
διότι η τελευταία, στην οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς “γείτονος χώρας” δυνάμει της 
αυστριακής νομοθεσίας, είχε υποβάλει όλες τις παρατηρήσεις της. Κατά την άποψη της 
επιτροπής συμμόρφωσης, η Ουγγαρία δεν τεκμηρίωσε ότι δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων, ούτε τον βαθμό στον 
οποίο δεν ελήφθησαν υπόψη οι σημαντικές ενστάσεις της κατά του έργου στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας.» 
(Πηγή: έκθεση της 28ης συνόδου της επιτροπής συμμόρφωσης/έκθεση 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


