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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0206/2007, του κ. David Rogers, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις δυσάρεστες οσμές και την καταστροφή του περιβάλλοντος στην ευρύτερη 
περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων του Whiteriver, στο 
Collon της Ιρλανδίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον τρόπο λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων του Whiteriver, δεδομένου ότι η τοπική κοινότητα εκτίθεται σε επίμονες οσμές 
και σε διαρκή ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, παρά τις ενδείξεις 
που στοιχειοθετούν τη μη συμμόρφωση με πολλούς όρους της άδειας του συστήματος 
ολοκληρωμένου ελέγχου της ρύπανσης, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση λύσης σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, καθώς ο αρμόδιος οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος δεν 
μπορεί να ανακαλέσει την άδεια, παρά μόνον να επιβάλει πρόστιμο μέγιστου ύψους
2 000 ευρώ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Σχετική κοινοτική νομοθεσία

Η λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας
2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των στερεών 
αποβλήτων (πρώην οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε)1 και της οδηγίας 99/31/ΕΚ του 

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9–21.



PE406.072 2/3 CM\723212EL.doc

EL

Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1.

Η οδηγία 2006/12/ΕΚ απαιτεί να λειτουργούν οι χώροι υγειονομικής ταφής βάσει άδειας
(waste permit) διαχείρισης αποβλήτων (αναφέρεται και ως waste licence στην Ιρλανδία)2.
Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
η διάθεση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από τις 
οσμές3. Η οδηγία 99/31/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερέστερες απαιτήσεις για τη λειτουργία των 
χώρων υγειονομικής ταφής (εντός ενός πλαισίου άδειας διαχείρισης αποβλήτων), 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων που αφορούν τον έλεγχο των αερίων από τους χώρους 
υγειονομικής ταφής4 και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων και κινδύνων5.

Θέση των ιρλανδικών αρχών

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) χορήγησε άδεια διαχείρισης αποβλήτων6

στο κομητειακό συμβούλιο του Louth για τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στο 
Whiteriver, Dunleer, κομητεία του Louth, για μη επικίνδυνα δημοτικά και βιομηχανικά 
απόβλητα στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

Κατόπιν ενός σημαντικού αριθμού καταγγελιών για οσμές που ελήφθησαν από κατοίκους της 
περιοχής του Whiteriver τον Φεβρουάριο και στις αρχές Μαρτίου του 2007, η EPA
συναντήθηκε με τους κατοίκους και τους τοπικούς δημόσιους εκπροσώπους στις 12 Μαρτίου 
2007. Μετά από αυτήν τη συνάντηση, η EPA αποφάσισε να διαθέσει σημαντικό επιπλέον 
χρόνο και μέσα για την εξέταση των ανησυχιών που εκφράστηκαν.

Η EPA επινόησε, σχεδίασε και εφάρμοσε μια στρατηγική εφαρμογής με στόχο τη μείωση και
την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσμές. Αυτή η στρατηγική συμπεριλάμβανε 
συναντήσεις με τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να συζητηθούν οι καταγγελίες και 
οι ανησυχίες· συναντήσεις με την εταιρεία λειτουργίας του χώρου ταφής για να συζητηθούν 
τα ίδια θέματα· εξέταση των πρακτικών λειτουργίας/διαχείρισης και ελέγχους για τα αέρια 
και τις οσμές του χώρου υγειονομικής ταφής· απροειδοποίητους ελέγχους και επιθεωρήσεις 
του χώρου και ελέγχους οσμών πέριξ της εγκατάστασης.

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει οκτώ επιθεωρήσεις του χώρου το 2007, η EPA απέστειλε 
τρεις προειδοποιήσεις στην τοπική αρχή ότι δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της άδειας 
διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με τις οχλήσεις από οσμές. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
του 2007, η EPA ανέθεσε σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα τη διενέργεια τριών επιθεωρήσεων 
και εκτιμήσεων, εις βάθος και με λεπτομερή επιστημονικά στοιχεία, της διαχείρισης των 
αερίων του χώρου υγειονομικής ταφής και των πρακτικών λειτουργίας του χώρου. 
Δημοσιεύθηκαν δύο εκθέσεις έργου που περιείχαν ειδικές συστάσεις για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των αερίων του χώρου υγειονομικής ταφής στο Whiteriver. Αυτές οι συστάσεις
έχουν εφαρμοστεί.
Οι ιρλανδικές αρχές θεωρούν ότι η στρατηγική εφαρμογής έχει επιφέρει σημαντική 
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1–19.
2 άρθρο 9
3 άρθρο 4(1)
4 Παράρτημα 1(4)
5 Παράρτημα 1(5)
6 αριθ. αναφοράς W0060-02
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βελτίωση, η οποία καταδεικνύεται από τη μείωση των καταγγελιών για όχληση από οσμές. 
Ενώ ελήφθησαν συνολικά 18 καταγγελίες για οσμές από την EPA το πρώτο εξάμηνο του
2007, ο αριθμός τους μειώθηκε σε 3 κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά την υλοποίηση
των βελτιώσεων. Η πλέον πρόσφατη επιθεώρηση του χώρου, που διεξήχθη στις 14 
Νοεμβρίου 2007, επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση του 
χώρου υγειονομικής ταφής, ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση των αερίων από τον χώρο 
υγειονομικής ταφής.

Οι ιρλανδικές αρχές αναφέρουν ότι η EPA θα συνεχίσει να εκτιμά και να αξιολογεί τον χώρο 
υγειονομικής ταφής ώστε να διασφαλίσει την ορθή διαχείρισή του.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρχε μια μη ικανοποιητική κατάσταση όχλησης από οσμές στον
χώρο υγειονομικής ταφής του Collon κατά το πρώτο ήμισυ του 2007. Φαίνεται ότι η αρμόδια 
αρχή επιβολής, η EPA, έχει ανταποκριθεί σε αυτό με μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν
επιφέρει βελτίωση της λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής και σημαντική μείωση των 
οχλήσεων και των καταγγελιών για οσμές.

Η κατάσταση που επισημαίνεται από τον αναφέροντα είναι δυσάρεστη, αλλά φαίνεται ότι οι 
αρχές ανταποκρίθηκαν θετικά και αντιμετωπίσαν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.


