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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

9.12.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1102/2009, του Gerard Cussinet, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Association de Défense pour le Droit au Logement et à la 
Consommation», σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από την 
ακατάλληλη χρήση του χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο Cusset (Vichy 
Val d’Allier, Γαλλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον ακατάλληλο τρόπο χρήσης του χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων στο Cusset (Vichy Val d’Allier, Γαλλία), και εκφράζει την εκτίμηση ότι 
συνιστά σοβαρή απειλή για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Ο αναφέρων επικρίνει την 
εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο διάθεσης απορριμμάτων, υποστηρίζει δε ότι δεν 
ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση και ότι περίπου 350 000 τόνοι απορριμμάτων δεν 
αποθηκεύονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι τοπικές αρχές 
εξακολουθούν να αγνοούν το πρόβλημα και δεν έχουν λάβει μέτρα με σκοπό το κλείσιμο του 
χώρου ή τη βελτίωσή του σύμφωνα με τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Βάσει των ισχυρισμών του αναφέροντος, το ζήτημα αφορά υφιστάμενο χώρο υγειονομικής 
ταφής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων1, ο οποίος έπρεπε να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της οδηγίας έως τις 16 
                                               
1 Οδηγία 1999/31/ΕΚ, ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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Ιουλίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτής. Ως εκ τούτου, πρέπει να διερευνηθούν τα 
παρακάτω ζητήματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες γαλλικές αρχές:

- η επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την τελική διάθεσή τους στους χώρους 
υγειονομικής ταφής. Το άρθρο 6 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 
προβλέπει ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων 
που έχουν υποστεί επεξεργασία·

- περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την 
αποδοχή των αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής, κυρίως, όσον αφορά την επιτόπια 
επιθεώρηση και το ζύγισμα των φορτηγών που μεταφέρουν τα απόβλητα στον χώρο. Η 
διάταξη 1.3 της απόφασης για τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων1 ορίζει ότι έκαστο 
φορτίο αποβλήτων που παραδίδεται σε χώρο υγειονομικής ταφής ελέγχεται οπτικά πριν και 
μετά την εκφόρτωση. Παράλληλα ελέγχονται τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα· και

- η παρουσία έντονων οσμών στις κατοικημένες περιοχές κοντά στον χώρο υγειονομικής 
ταφής ενδεχομένως λόγω της ακατάλληλης καθημερινής διαχείρισης των αποβλήτων στον 
χώρο. Το σημείο 5 στο Παράρτημα Ι της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 
απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν μέτρα ελαχιστοποίησης των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων, όπως εκπομπές οσμών, από τον χώρο ταφής.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις γαλλικές αρχές προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις για 
τα προαναφερθέντα ζητήματα και θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα πορίσματά της.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές 
σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

- την επεξεργασία των αποβλήτων πριν από την τελική διάθεσή τους στους χώρους 
υγειονομικής ταφής. Το άρθρο 6 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 2

προβλέπει ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων 
που έχουν υποστεί επεξεργασία·

- Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την 
αποδοχή των αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής, κυρίως, όσον αφορά την επιτόπια 
επιθεώρηση των φορτηγών που μεταφέρουν τα απόβλητα στον χώρο. Η διάταξη 1.3 της 
απόφασης για τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων3 ορίζει ότι έκαστο φορτίο αποβλήτων 
που παραδίδεται σε χώρο υγειονομικής ταφής ελέγχεται οπτικά πριν και μετά την 
εκφόρτωση. Πρέπει δε να ελέγχονται τα απαιτούμενα έγγραφα· και

                                               
1 Απόφαση 2003/33/ΕΚ, ΕΕ L 11/27 της 16.1.2003.
2 1999/31/ΕΚ ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19
3 2003/33/ΕΚ ΕΕ L 11/27 της 16.1.2003
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- η παρουσία έντονων οσμών στις κατοικημένες περιοχές κοντά στον χώρο υγειονομικής 
ταφής ενδεχομένως λόγω της ακατάλληλης καθημερινής διαχείρισης των αποβλήτων στον 
χώρο. Η διάταξη 5 του παραρτήματος I της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, 
απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν μέτρα ελαχιστοποίησης των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων, όπως εκπομπές οσμών, από τον χώρο ταφής.

Στις 21 Απριλίου 2010, οι γαλλικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή ως ακολούθως: 

- Ο χώρος υγειονομικής ταφής συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής 
των αποβλήτων και την απόφαση για τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων. Διέπεται από τις 
αποφάσεις («arrêts») της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, της 6ης Ιουλίου 2007 και της 25ης Ιανουαρίου 
2010.     

- Το άρθρο 12 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων τηρείται. Το άρθρο αυτό 
προβλέπει την υποχρέωση διεξαγωγής τακτικών ελέγχων στους χώρους υγειονομικής ταφής.
Όλα τα αρχεία παρακολούθησης του υπό εξέταση χώρου υγειονομικής ταφής παραλαμβάνονται 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ο τελευταίος εις βάθος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 30 
Ιουνίου 2009.

- Ο φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης του χώρου υγειονομικής 
ταφής σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

- Η αποδοχή των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
απόφαση για τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων. Το 2009, 42 φορτία αποβλήτων 
απορρίφθηκαν λόγω μη συμμόρφωσης προς την οδηγία.

- Τα απόβλητα που φθάνουν στον χώρο υγειονομικής ταφής του Cusset έχουν προηγουμένως 
υποστεί διαλογή. Μόνον απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο L541-1-III του περιβαλλοντικού 
κώδικα («Code de l'Environnement») μπορούν να διατεθούν στον χώρο υγειονομικής ταφής.

- Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές οχλήσεις που προέρχονται από τον χώρο υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι έχει εφαρμοστεί μια σειρά μέτρων, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της λειτουργίας στον χώρο υγειονομικής ταφής. Το 2009 
ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις των εργασιών 
συμμόρφωσης που διεξάγονταν στον χώρο ταφής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω πληροφορίες, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει 
παραβίαση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.της.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτή την αναφορά. Μετά από εξέταση 
της τεκμηρίωσης, η Επιτροπή δεν δύναται να βρει στοιχεία για να αμφισβητήσει το 
συμπέρασμα της προηγούμενης ανακοίνωσης, επομένως δεν έχει λόγο να ερευνήσει 
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περαιτέρω το θέμα. 


