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ονόματος της «Ecoglasnost», σχετικά με την παράνομη εξαγωγή αποβλήτων 
προς τη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τις τεράστιες εξαγωγές αποβλήτων από την Αυστρία στη Βουλγαρία 
και τη συνεχιζόμενη παραβίαση των νομικών πράξεων της ΕΕ εκ μέρους των βουλγαρικών 
αρχών εις ό, τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Ο αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε εξονυχιστική έρευνα σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η καύση των απορριμμάτων, ειδικότερα στη Σόφια και στις 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης στη Μοντάνα στη Βορειοδυτική Βουλγαρία, οι όποιες 
επιδοτούνται από την ΕΕ. Ο αναφέρων υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι οι σημερινές συνθήκες 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να διενεργήσουν 
εξονυχιστική έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον αποτεφρώνονται τα εισαγόμενα 
απόβλητα, και συγκεκριμένα σε μια μονάδα παραγωγής τσιμέντου κοντά στο χωριό Μπέλι 
Ίζβορ. Συνιστά επίσης στην Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συμφωνίες με 
διάφορες μονάδες παραγωγής τσιμέντου, οι οποίες έχουν δηλωθεί από τον δήμο της Σόφιας 
στην έκθεση ΕΠΕ για το σχέδιο της διαχείρισης αποβλήτων της Σόφιας. Τέλος, ο αναφέρων 
επισημαίνει ένα πρόβλημα με την άδεια για τον χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ χώρο 
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υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην πόλη Μοντάνα στη βορειοδυτική Βουλγαρία, η οποία 
ανακλήθηκε με απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά αυτά τα τρία ζητήματα συνιστά σοβαρό 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Στις 9 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή απάντησε 
στον αναφέροντα παρέχοντας πληροφορίες για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των 
αποβλήτων της Σόφιας. Στην επιστολή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι διερευνούσε τους 
ισχυρισμούς σχετικά με την υπόθεση της Μοντάνα και ότι η έκθεση για τις παράνομες 
εξαγωγές από την Αυστρία προς τη Βουλγαρία επρόκειτο να εξεταστεί.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σε ό,τι αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων της Σόφιας, τον 
Νοέμβριο του 2008 η Επιτροπή απέστειλε στη Βουλγαρία αιτιολογημένη γνώμη στο πλαίσιο 
της διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ (άρθρο 226 ΣΕΚ) λόγω της μη 
λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
εγκαταστάσεων διαχείρισης οικιακών αποβλήτων στη Σόφια. Περισσότερες πληροφορίες για 
τη συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνονται σε ένα δελτίο Τύπου της Επιτροπής, και 
διατίθενται στον ιστότοπο EUROPA της Επιτροπής στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EL&guiLanguage=en.

Από την άλλη πλευρά, το έργο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων της Σόφιας 
είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον» του Ταμείου Συνοχής και για πολύ καιρό 
θεωρείτο το σημαντικότερο περιβαλλοντικό έργο της Βουλγαρίας για την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κεκτημένου, η Επιτροπή θα 
εγκρίνει το έργο μόνο αν αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Προς το παρόν, η αίτηση για το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων δεν 
έχει ακόμα υποβληθεί στην Επιτροπή από τις βουλγαρικές αρχές και, ως εκ τούτου, η 
επίσημη αξιολόγησή του δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Τόσο η έκθεση ΕΠΕ όσο και οι 
συμφωνίες με τις μονάδες παραγωγής τσιμέντου για την καύση απορριμματογενών καυσίμων 
θα αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής εξέτασης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της 
αίτησης.

Σε ό,τι αφορά τον χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη 
Μοντάνα, η Επιτροπή ευχαριστεί τον αναφέροντα που επέστησε την προσοχή της στο ζήτημα 
αυτό. Οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με 
τη λειτουργία της εγκατάστασης. Από την πλευρά της, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διεξοδική 
ανάλυση της κατάστασης και θα επικοινωνήσει και πάλι με την Επιτροπή Αναφορών μόλις 
εξακριβωθούν όλα τα γεγονότα και ληφθεί απόφαση σχετικά με τα πιθανά διορθωτικά μέτρα.
Σε ό,τι αφορά τις εικαζόμενες παράνομες εξαγωγές από την Αυστρία στη Βουλγαρία, η 
Επιτροπή επικοινώνησε με τις αυστριακές αρχές προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για τις 
αναφερόμενες πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες μεταφορές αποβλήτων από την 
Αυστρία στη Βουλγαρία. Οι αυστριακές αρχές επεσήμαναν ότι:

 Το αναφερόμενο άρθρο στηρίζεται σε αναπόδεικτους ισχυρισμούς ενός αυστριακού 
πολιτικού μηχανικού.
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 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης του Εγκλήματος, ο 
αναφερόμενος αριθμός των είκοσι περιπτώσεων παράνομων μεταφορών στην 
πραγματικότητα παραπέμπει στον αριθμό των υποθέσεων που ερευνήθηκαν το 2008. 
Καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και καμία από 
αυτές τις περιπτώσεις δεν αφορά δημοτικά απόβλητα.

 Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρουν οι αυστριακές εφημερίδες σχετικά με 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς για παράνομες μεταφορές αποβλήτων στη Βουλγαρία 
αποδείχθηκε αναδρομικά ότι είχαν ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονταν από 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Συμπεράσματα

Σε ό,τι αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση των αποβλήτων της Σόφιας, η 
Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο. Αν το Δικαστήριο 
καταλήξει στο ότι η ισχύουσα νομοθεσία έχει παραβιαστεί, η Βουλγαρία θα πρέπει να λάβει 
τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί. 

Η αίτηση για το μεγάλο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων δεν έχει ακόμα 
υποβληθεί στην Επιτροπή. Μόλις δρομολογηθεί η επίσημη διαδικασία της αίτησης, η έκθεση 
ΕΠΕ και οι συμφωνίες με τις μονάδες παραγωγής τσιμέντου θα αποτελέσουν αντικείμενο 
ενδελεχούς ανάλυσης.  

Σε ό,τι αφορά την ανακληθείσα άδεια για τον χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ χώρο 
υγειονομικής ταφής στη Μοντάνα, οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές έχουν αναγνωρίσει ότι 
υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει 
διεξοδική ανάλυση της κατάστασης και θα επικοινωνήσει και πάλι με την Επιτροπή 
Αναφορών, αφού ελεγχθούν όλα τα γεγονότα και ληφθεί απόφαση για τα πιθανά διορθωτικά 
μέτρα.

Βάσει των στοιχείων που προσκόμισαν οι αυστριακές αρχές, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για τις αναφερόμενες παράνομες μεταφορές αποβλήτων από την 
Αυστρία στη Βουλγαρία είναι ανυπόστατοι.

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

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που παρασχέθηκαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής σε 
σχέση με τον χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ χώρο υγειονομικής ταφής στη Μοντάνα, οι 
βουλγαρικές αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοση νέας Άδειας Ολοκληρωμένης 
Πρόληψης της Ρύπανσης (IPPC) για τον περιφερειακό χώρο υγειονομικής ταφής. Ελλείψει 
έγκυρης άδειας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο χώρος 
υγειονομικής ταφής λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενόσω βρίσκεται εν 
εξελίξει η διαδικασία για τη νέα άδεια.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναμένουν επί του παρόντος την έκβαση της διαδικασίας για νέα 
άδεια για τον χώρο υγειονομικής ταφής στη Μοντάνα, ώστε να μπορέσουν να καθορίσουν 
ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειές τους επί του θέματος. Σε ό,τι αφορά την περίοδο της 
παράνομης λειτουργίας του χώρου αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των κανόνων 
της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει αντίστοιχες οικονομικές 
κυρώσεις στο κράτος μέλος στο στάδιο της παύσης του έργου.
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5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Μετά από τις τελευταίες πληροφορίες της Επιτροπής σχετικά με το χώρο υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων στη Μοντάνα, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, η νέα οδηγία για ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) για περιφερειακούς χώρους υγειονομικής ταφής 
εκδόθηκε από τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) – Αριθ. 
της απόφασης: 162-Ν1 – ΙΟ – ΑΟ/2010 της 05.07.2010.

Τρία διαφορετικά άτομα προέβησαν σε έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο της Βουλγαρίας. Το εν λόγω Δικαστήριο δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για 
τη σχετική ακρόαση.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η 
διαδικασία της έφεσης δεν σταματά την εκτέλεση της απόφασης για την έκδοση αδείας στο 
πλαίσιο της ΟΠΕΡ, επειδή η εθνική νομοθεσία (άρθρο 60, παρ. 4 του κώδικα δικονομίας της 
Βουλγαρίας) επιτρέπει την εκτέλεση της εν λόγω διοικητικής πράξης πριν από την απόφαση 
του Δικαστηρίου.

Η Επιτροπή θα αναμείνει την έκβαση της διαδικασίας της έφεσης για να προβεί σε περαιτέρω 
ενέργειες σχετικά με το θέμα.  Σε ό,τι αφορά την περίοδο παράνομης λειτουργίας του χώρου 
υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις οικείες νομικές διατάξεις των ενωσιακών κανόνων 
συγχρηματοδότησης, η Επιτροπή  μπορεί να επιβάλει τις ανάλογες χρηματοοικονομικές 
κυρώσεις στο κράτος μέλος κατά το στάδιο τερματισμού του έργου.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Με την από 4ης Οκτωβρίου 2011 επιστολή τους οι βουλγαρικές αρχές ενημέρωσαν τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η διαδικασία της έφεσης κατά της νέας άδειας στο πλαίσιο της 
ΟΠΕΡ για τον περιφερειακό χώρο υγειονομικής ταφής στην περιφέρεια Μοντάνα έχει 
κλείσει.

Με την τελεσίδικη απόφασή του το βουλγαρικό Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε 
την έφεση κατά της νέας άδειας στο πλαίσιο της ΟΠΕΡ με το σκεπτικό ότι ήταν αβάσιμη. Η 
νέα άδεια στο πλαίσιο της ΟΠΕΡ θεωρείται επομένως ότι είναι σε ισχύ από τις 12 Ιουλίου 
2011, πράγμα που εναρμονίζει τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής με την ενωσιακή 
νομοθεσία.


