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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1923/2009, του Panayot Panayotov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Επιτροπής εκστρατείας των κατοίκων των χωριών Kazashko 
και Topoli», σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται σε κατοικημένες 
περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα με μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τη σοβαρή ρύπανση που προκαλείται από μονάδα αποτέφρωσης 
αποβλήτων η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα χωριά Topoli (650 μέτρα) και Kazashko (900 
μέτρα) στην επαρχία Varna και τους συνεπαγόμενους κινδύνους για την υγεία του τοπικού 
πληθυσμού. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η λειτουργία της μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων 
συνεπάγεται σοβαρές παραβιάσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας της ΕΕ και, καθώς οι 
καταγγελίες του προς τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές δεν απέφεραν αποτελέσματα, καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και, ενδεχομένως, να πραγματοποιήσει διερευνητική 
επίσκεψη, προκειμένου να αποκτήσει από πρώτο χέρι πληροφορίες για αυτή την απαράδεκτη 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010.

Όλες οι μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων και μονάδες συναποτέφρωσης αποβλήτων όπου 
καίονται στερεά ή υγρά απόβλητα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας
2000/76/EΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων1, με εξαίρεση τις μονάδες όπου καίονται 

                                               
1 ΕΕ L 332, 28.12.2000, σελ. 91
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μόνο τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (α) της οδηγίας. Η 
εν λόγω οδηγία ορίζει τις συνθήκες λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπών, καθώς και 
τις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση που πρέπει να πληρούν όλες οι 
εν λόγω μονάδες ως ελάχιστη απαίτηση.

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων (οικιακών αποβλήτων, καθώς 
και παρόμοιων εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων και αποβλήτων ιδρυμάτων) των 
οποίων η δυναμικότητα υπερβαίνει τους 3 τόνους ανά ώρα, καθώς και οι εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων των οποίων η δυναμικότητα υπερβαίνει τους 10 
τόνους ημερησίως εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/1/EΚ σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (εφεξής: οδηγία ΟΠΕΡ)1.

Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι οριακές τιμές εκπομπών 
βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι 
πρακτικά εφικτό, για τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον 
στο σύνολό του. Η πρόληψη ή η μείωση των εκπομπών στον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος 
πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών που 
εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει μια σειρά εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (BREF), τα οποία καλύπτουν 
τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, και πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό, βάσει των ΒΔΤ, οριακών 
τιμών εκπομπών, ισοδύναμων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για εγκαταστάσεις αυτού του 
είδους. Ένα έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ για την αποτέφρωση των αποβλήτων εγκρίθηκε τον 
Αύγουστο του 2006.

Ανάλογα με τη φύση των υλικών που υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εν λόγω 
εγκαταστάσεις, το ζήτημα το οποίο εγείρεται στην εν λόγω αναφορά ενδέχεται να καλύπτεται 
και από άλλα νομοθετήματα της ΕΕ, όπως η οδηγία περί των στερεών αποβλήτων
(2006/12/EΚ2, που πρόκειται να αντικατασταθεί από την οδηγία 2008/98/EΚ) και ο
κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα (1774/20023, που πρόκειται να αντικατασταθεί από τον 
κανονισμό 1069/2009).

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη της εγκατάστασης από τις 
βουλγαρικές αρχές και στη συνέχεια θα εξακριβώσει εάν το ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ και/ή της οδηγίας για την αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς 
και άλλων σχετικών νομοθετημάτων της ΕΕ

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 
(ΑΝΑΘ.)

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις βουλγαρικές αρχές προκειμένου να λάβει πληροφορίες για 
                                               
1 ΕΕ L 24, 29.7.2008, σελ.8
2 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σελ.. 9-21
3 ΕΕ L 273, 10.10.2002, σελ. 1
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το αν οι απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης (Οδηγία IPPC)1 είχαν εφαρμοστεί σωστά σε αυτή την περίπτωση. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από τις βουλγαρικές αρχές, η εγκατάσταση εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 6.5 του παραρτήματος Ι της οδηγίας IPPC (Εγκαταστάσεις 
για τη διάθεση ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια 
δυναμικότητα επεξεργασίας άνω των 10 τόνων ανά ημέρα) και λειτουργεί σύμφωνα με την 
άδεια IPPC που εκδόθηκε το 2008. Στην άδεια, θεσπίστηκαν τα κατάλληλα μέτρα χάριν
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας IPPC.. 

Οι βουλγαρικές αρχές επιβεβαίωσαν στην Επιτροπή ότι περιλαμβάνονται στην άδεια οι 
κατάλληλες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές οσμών και ότι, τα τελευταία χρόνια, 
πραγματοποιήθηκε σειρά επενδύσεων, προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές οσμών της 
εγκατάστασης.

Επιπλέον, οι βουλγαρικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι κατά τα τελευταία χρόνια διενεργήθηκαν
πολυάριθμοι έλεγχοι οι οποίοι δεν διαπίστωσαν παραβίαση των  όρων της άδειας.

Επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, η Επιτροπή δεν δύναται να διαπιστώσει παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ.

.

                                               
1 EE L24, 29.1.2008, σ.8


