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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1353/2011, του D.D., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή ενός χώρου ταφής απορριμμάτων στην περιοχή Yambol, στη 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο έργο κατασκευής ενός περιφερειακού κέντρου επεξεργασίας 
αποβλήτων στην Yambol, το οποίο θα εξυπηρετεί πέντε περιοχές: Yambol, Sliven, Nova 
Zagora, Tundzha και Straldzha. Ο αναφέρων καταγγέλλει μια σειρά από παρατυπίες όπως, 
παραδείγματος χάριν, το γεγονός ότι στις μελέτες σκοπιμότητας δεν τηρούνται οι ευρωπαϊκές 
διατάξεις, ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιέχει εσφαλμένα δεδομένα, ότι οι 
δημόσιες συζητήσεις δεν διεξήχθηκαν με ορθό τρόπο και ότι οι αρχές δεν κοινοποίησαν στο 
ενδιαφερόμενο κοινό όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το έργο. Κατά συνέπεια, ο 
αναφέρων ζητεί τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τη νομιμότητα του εν λόγω έργου, καθώς 
και των ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012

Οι χώροι υγειονομικής ταφής υπάγονται σε ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο με την 
οδηγία 1999/31/ΕΚ1 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Για τη θέση του χώρου ταφής 
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ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η χορήγηση άδειας κατασκευής του 
χώρου ταφής είναι δυνατή εάν η κατάσταση της τοποθεσίας αναφορικά με τις παραπάνω 
απαιτήσεις ή τα διορθωτικά μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, συνεπάγονται ότι ο χώρος 
ταφής δεν θα επιφέρει σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον. Η επιλογή της θέσης του χώρου 
υγειονομικής ταφής και η απόφαση για την έγκριση ενός χώρου υγειονομικής ταφής πρέπει 
να λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους. Οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης των αποβλήτων. Η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει στις αποφάσεις των 
εθνικών αρμόδιων αρχών σχετικά με την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των υποδομών 
αυτών, εφόσον οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι σύμφωνες με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να χορηγήσει άδεια κατασκευής χώρου ταφής μόνο εάν η περιοχή πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην εν λόγω οδηγία και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

Η οδηγία 2011/92/ΕΕ1 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (η οποία 
είναι γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οδηγία ΕΠΕ), 
ισχύει για τις εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα σχέδια 
τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της 
φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον πριν χορηγηθεί η άδεια κατασκευής. Βάσει της οδηγίας, η 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική για εγκαταστάσεις διάθεσης 
αποβλήτων για την υγειονομική ταφή επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, όταν η 
χωρητικότητα των εγκαταστάσεων υπερβαίνει τους 100 τόνους ημερησίως Για όλους τους 
άλλους χώρους ταφής, οι αρχές των κρατών μελών οφείλουν να καθορίζουν, με εξέταση κατά 
περίπτωση ή βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων που οι ίδιες θεσπίζουν, κατά πόσο θα 
πρέπει να εκτιμώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αναπτυξιακών έργων.    Θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 
ΕΠΕ.   

Επιπλέον και σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/20062 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η 
χρηματοδοτική υποστήριξη των Ταμείων να είναι συμβατή με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές 
και να συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία. Συνεπώς, οι αρμόδιες Βουλγαρικές 
αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του νομοθετικού κεκτημένου 
αναφορικά με έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όταν η συγχρηματοδότηση 
τέτοιων έργων έχει εγκριθεί. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης πλήθος προσφυγών κατά αποφάσεων εθνικών και τοπικών 
περιβαλλοντικών αρχών οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων στην περιοχή 

                                               
1

ΕΕ L 26 της 28.01.2012, σ. 1-16 (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε).
2
  ΕΕ L 210 της 31.07.2006, σ. 25-78.
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Yambol και ασκήθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες προσφυγής Δεδομένου ότι τα 
εθνικά δικαστήρια και δικαστές αποτελούν τους κύριους θεματοφύλακες της ορθής 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και διαθέτουν αρμοδιότητες ελέγχου των πράξεων και 
δραστηριοτήτων της εθνικής δημόσιας διοίκησης, είναι πολιτική της Επιτροπής, όπως 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, να μην παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις εφόσον 
εθνικές διαδικασίες εκκρεμούν. 

Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή έχει εντοπίσει σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που αφορούν νεόδμητους χώρους υγειονομικής ταφής 
και οι οποίες δεν περιορίζονται στην καταγγελία για το έργο διαχείρισης αποβλήτων στην 
περιοχή Yambol, που καταχωρήθηκε από την Επιτροπή με αριθμό αναφοράς (2012)00102.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία «EU Pilot»1 προκειμένου να ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω έργο καθώς και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις 
παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δε δύναται να εντοπίσει στο προκείμενο 
στάδιο παραβίαση των σχετικών απαιτήσεων του νομοθετικού κεκτημένου. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του έργου διαχείρισης αποβλήτων 
στην περιοχή Yambol Όταν αποφασίσει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί, θα λάβει επίσης 
υπόψη τις δικαστικές αποφάσεις των αντίστοιχων Βουλγαρικών δικαστηρίων και τις 
πληροφορίες που αναμένεται να κατατεθούν από τις Βουλγαρικές αρχές στο πλαίσιο της 
εκκρεμούσας διαδικασίας «EU Pilot» Επιπλέον, όλες οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα εφαρμοστούν, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
κονδύλια της ΕΕ δαπανώνται σε πλήρη συμφωνία με την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία 
της ΕΕ. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να καθορίζει ποιες 
συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώροι υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων ούτε να αξιολογεί τυχόν συναφείς κινδύνους. Οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται εναντίον δράσεων που ανέλαβαν οι αρμόδιες αρχές της 
Βουλγαρίας σχετικά με την κατασκευή ενός χώρου ταφής απορριμμάτων στην περιοχή 
Yambol.

Ο αναφέρων ζητεί να διεξαχθεί έρευνα όσον αφορά τη νομιμότητα των εν λόγω δράσεων.

Μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο αναφέρων σχετικά με ένα σχέδιο διαχείρισης 
αποβλήτων για την περιοχή Yambol, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές 
να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και την εφαρμογή της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως της οδηγίας 2011/92/ΕΕ2 σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm .
2  ΕΕ L 26 της 28.01.2012, σ. 1-16 (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε).
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ΕΠΕ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές, το σχέδιο 
«Θέσπιση ενός συστήματος περιφερειακής διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή 
Yambol» αναπτύχθηκε από το Δήμο του Yambol  σε συνεργασία με τους δήμους των πόλεων 
Nova Zagora, Tundzha, Sliven και Straldza. Το έργο περιλαμβάνεται στο βουλγαρικό Εθνικό 
Πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων για την περίοδο 2003-2007, καθώς και στο Εθνικό 
Πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων για την περίοδο 2009-2013, και η υλοποίησή του 
κρίνεται ως μέτρο προτεραιότητας για την περιοχή Yambol, στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. Το έργο προβλέπεται 
να καλύψει περιοχή με 149 οικισμούς σε 5 δήμους με 332 661 κατοίκους. Το περιφερειακό 
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλιστεί η ορθή συλλογή, η 
μεταφορά, η προ-επεξεργασία και η διάθεση των αποβλήτων για περίοδο 30 ετών. Ο 
υφιστάμενος δημοτικός χώρος υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα που 
βρίσκονται στο έδαφος του χωριού Hadzhidimitrovo θα κλείσει και θα καλλιεργηθεί εκ νέου, 
μόλις αρχίσει να λειτουργεί το περιφερειακό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. Το έργο 
χωρίζεται σε δύο φάσεις λόγω των σημαντικών αναγκών του προϋπολογισμού και του 
αριθμού δραστηριοτήτων που πρέπει να αναληφθούν. Η πρώτη φάση θα καλύπτει την 
κατασκευή ενός εκ των δύο διαμερισμάτων μιας περιφερειακής υγειονομικής ταφής·
ανασυγκρότηση του οδικού δικτύου πρόσβασης· κλείσιμο και εκ νέου καλλιέργεια των 
υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής στους δήμους Yambol, Sliven, Nova Zagora και 
Straldzha· αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία της περιφερειακής εγκατάστασης 
υγειονομικής ταφής, καθώς και  αγορά των κάδων για τη χωριστή συλλογή.

Τον Αύγουστο του 2011, ο Δήμος του Yambol, σε συνεργασία με τους ως άνω 
συμμετέχοντες δήμους υπέβαλε αίτηση για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου 
αυτού στο πλαίσιο της διαδικασίας BG161PO005/10/2.10/07/22 (Ίδρυση περιφερειακών 
συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 
2007 - 2013 τον Αύγουστο του 2011. Η σύμβαση για τη χρηματοδότηση αυτής της φάσης 
υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δήμου 
Yambol.

Το 2002, το έργο υποβλήθηκε σε διαδικασία ΕΠΕ, υπό τον τίτλο «Σχέδιο για την επέκταση 
του χώρου υγειονομικής ταφής αστικών αποβλήτων στο Yambol» και εν συνεχεία εκδόθηκε 
απόφαση ΕΠΕ από το Διευθυντή της Περιφερειακής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Υδάτων - Stara Zagora (RIEW). Η απόφαση ΕΠΕ επιβεβαιώθηκε το 2005, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Το 2008 εκδόθηκε ολοκληρωμένη άδεια για το έργο, επειδή  
κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης ΕΠΕ, δεν είχε εξετασθεί η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της υλοποίησης του έργου και η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 
(ΒΔΤ), όπως απαιτείται από την οδηγία 2008 / 1/EC σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης1. Η εκπονηθείσα το 2002 έκθεση ΕΠΕ αποτέλεσε αντικείμενο 
δημόσιας διαβούλευσης και οι βουλγαρικές αρχές παρουσίασαν αντίστοιχα έγγραφα σχετικά 
με το δημόσιο συμφέρον αυτού του έργου. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η άδεια. Τελευταίο αλλά 
όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρξαν καταγγελίες εκ μέρους των 
πληττομένων/ενδιαφερομένων μερών εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει ο νόμος, ώστε 
να κινηθεί προσφυγή κατά της προαναφερθείσας απόφασης ΕΠΕ κατά το χρόνο της έκδοσης 

                                               
1 ΕΕ L 24, 29.1.2008, σ. 8–29 (κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, όπως τροποποιήθηκε).
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της.

Ο τίτλος του αρχικά εγκριθέντος «έργου για την επέκταση του χώρου υγειονομικής ταφής 
αστικών αποβλήτων στο Yambol» άλλαξε στη συνέχεια βάσει αιτήματος του Δήμου Yambol 
το 2010. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη καθώς το έργο έπρεπε να είναι σύμμορφο με τα 
μέτρα που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα διαχείρισης των αποβλήτων και την 
αντίστοιχη εθνική νομοθεσία σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία των χώρων 
υγειονομικής ταφής και άλλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Η RIEW 
επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή του τίτλου (σε «Θέσπιση ενός συστήματος περιφερειακής 
διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή Yambol») δεν άλλαξε τα χαρακτηριστικά του 
έργου. Η εν λόγω επιβεβαίωση της RIEW αποτελεί μέρος της απόφασης ΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται από τον αναφέροντα, έχουν κινηθεί ορισμένες διαδικασίες προσφυγής κατά 
των αποφάσεων που εξέδωσαν οι αρμόδιες γι το έργο αυτό αρχές. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι περισσότερες προσφυγές είτε 
απορρίφθηκαν ως αβάσιμες και / ή τα δικαστήρια επιβεβαίωσαν τις αποφάσεις των 
αντίστοιχων αρμόδιων αρχών. Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμούσες προσφυγές, η 
πολιτική της Επιτροπής, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, δεν είναι να παρεμβαίνει σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις ενώ εκκρεμούν οι εθνικές διαδικασίες.

Η αναφορά αφορούσε αρχικά ένα άλλο έργο, που είχε υποβληθεί στη RIEW του Stara Zagora 
για ΕΠΕ, τον Φεβρουάριο του 2011, το οποίο στη συνέχεια αποσύρθηκε από τον κύριο του 
έργου (το Δήμο του Yambol). Το σχέδιο προέβλεπε την κατασκευή ενός περιφερειακού 
κέντρου διαχείρισης των αποβλήτων για την περιοχή του Yambol, που θα εξυπηρετούσε τους 
δήμους Yambol, Nova Zagora, Tundzha, Σλίβεν και Straldza, αλλά με μεγαλύτερη έκταση 
και χωρητικότητα (τέσσερα διαμερίσματα για τη διάθεση των μη επικίνδυνων αποβλήτων· 
εγκατάσταση διαλογής των αποβλήτων· μονάδα λιπασματοποίησης για τα πράσινα 
απόβλητα· χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων· 
μονάδα ανακύκλωσης και διαμέρισμα διάθεσης οικοδομικών αποβλήτων). Δεδομένου ότι το 
έργο υποβλήθηκε σε ΕΠΕ, εκπονήθηκε έκθεση ΕΠΕ η οποία εγκρίθηκε και αποτέλεσε 
αντικείμενο δημοσίων διαβουλεύσεων. Παρά ταύτα, το έργο αποσύρθηκε στις αρχές του 
2012 από τον κύριο του έργου και η διαδικασία ΕΠΕ τερματίστηκε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δε δύναται να εντοπίσει στο προκείμενο 
στάδιο παραβίαση των σχετικών απαιτήσεων του νομοθετικού κεκτημένου.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του έργου διαχείρισης αποβλήτων 
στην περιοχή Yambol, ειδικότερα κατά τη δεύτερη φάση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
αίτηση χορήγησης άδειας για την πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε πριν από την ημερομηνία 
προσχώρησης της Βουλγαρίας στην ΕΕ Ως εκ τούτου, η οδηγία ΕΠΕ δεν ίσχυε για τη 
Βουλγαρία εκείνη τη στιγμή και δεν μπορεί να διαπιστωθεί παράβαση του δικαίου της ΕΕ.

Αν αποδειχθεί αναγκαίο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αναλάβουν περαιτέρω δράση, όπως 
προβλέπει το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, για άλλη μια φορά, σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να καθορίζει ποιες 
συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώροι υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων ούτε να αξιολογεί τυχόν συναφείς κινδύνους. Οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών.


