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Θέμα: Αναφορά 0295/2005, του James Lunney, εικαζόμενης ιρλανδικής ιθαγένειας, 
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σχετικά με προταθείσα εγκατάσταση υγειονομικής ταφής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την προγραμματισμένη κατασκευή μεγάλης 
εγκατάστασης υγειονομικής ταφής σε περιοχή της κομητείας του βόρειου Δουβλίνου. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εγκατάσταση θα έθετε σε κίνδυνο τους υδροφόρους 
ορίζοντες που παρέχουν πόσιμο νερό. Επιπροσθέτως, θα προσείλκυε πτηνά, τα οποία 
ενδεχομένως να αποτελούσαν πηγή κινδύνου για την εναέρια κυκλοφορία, δεδομένου ότι η 
τοποθεσία είναι εγκατεστημένη σε απόσταση 12 χλμ. από τον αερολιμένα του Δουβλίνου. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής 
Αεροπορίας ορίζουν ότι η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής και 
ενός αερολιμένα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 13 χλμ. Επιπλέον, η τοποθεσία θα 
προκαλέσει όχληση στους κατοίκους της περιοχής. Τέλος, ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η 
κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης υγειονομικής ταφής θα είναι αντίθετη με την αρχή της 
γειτνίασης, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία ορίζει ότι η 
διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 
πηγή τους. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η προταθείσα εγκατάσταση αναμένεται να δέχεται 
απόβλητα από απομακρυσμένες περιοχές και, ως εκ τούτου, θα επιφέρει σημαντική αύξηση 
της οδικής κυκλοφορίας. Θα υπονομεύσει επίσης τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων 
ανακύκλωσης της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Αυγούστου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).



PE369.978v07-00 2/9 CM\1017775EL.doc

EL

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Η αναφορά σχετίζεται με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή εγκατάστασης υγειονομικής ταφής 
στην κομητεία του Δουβλίνου στην Ιρλανδία.
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η επιλογή τοποθεσίας για 
τον χώρο υγειονομικής ταφής δεν λαμβάνει υπόψη την αρχή της γειτνίασης.

Οι γενικές υποχρεώσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων ορίζονται στην οδηγία 
75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων1.  Το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να ιδρύσουν ένα επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, το οποίο 
θα παρέχει τη δυνατότητα στην Κοινότητα ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης σε θέματα 
διάθεσης αποβλήτων και στα κράτη μέλη να εργαστούν προς αυτόν τον σκοπό, λαμβάνοντας 
υπόψη τις γεωγραφικές συνθήκες και την ανάγκη εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για 
ορισμένους τύπους αποβλήτων. Το δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων πρέπει 
επίσης να επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων σε κάποια από τις εγγύτερες κατάλληλες 
εγκαταστάσεις μέσω των πλέον κατάλληλων μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η αρχή της γειτνίασης δεν σημαίνει ότι τα απόβλητα μπορούν να διατίθενται σε οποιαδήποτε 
εγκατάσταση βρίσκεται πιο κοντά στην τοποθεσία παραγωγής των αποβλήτων. Σημαίνει ότι 
η καταλληλότητα της εγκατάστασης διάθεσης αποβλήτων, η προστασία του περιβάλλοντος 
και της ανθρώπινης υγείας και η γειτνίαση της εγκατάστασης είναι κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση του δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων.

Το άρθρο 7 της οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης 
αποβλήτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλους χώρους και εγκαταστάσεις 
διάθεσης.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής2 των αποβλήτων θεσπίζει πιο συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για την κατασκευή, τη λειτουργία, την παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα 
διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής. Για την επιλογή των χώρων για υγειονομική ταφή 
πρέπει να πληρούνται διάφορα κριτήρια, μεταξύ των οποίων οι υδρογεωλογικές συνθήκες του 
χώρου, η παρουσία οικιστικών, αγροτικών ή περιβαλλοντικών ζωνών που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη, και ορίζει ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής μπορεί να λάβει έγκριση μόνο εάν δεν 
αποτελεί σημαντική απειλή για το περιβάλλον. Μία από τις προϋποθέσεις είναι η μελέτη του 
χώρου ταφής να ευθυγραμμίζεται προς το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής που δέχονται περισσότερους από 10 τόνους ημερησίως, ή με 
συνολική χωρητικότητα άνω των 25.000 τόνων για αδρανή απόβλητα, πρέπει να έχουν 
ολοκληρωμένη άδεια δυνάμει της οδηγίας 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης3.

Πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυνάμει της 

                                               
1 ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 47, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση 96/350/EC, ΕΕ L 135, 6.6.1996, 
σ. 32
2 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1
3 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26
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οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, εάν η 
εγκατάσταση υγειονομικής ταφής είναι πιθανόν να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον1. 

Δεδομένου ότι το προκείμενο έργο βρίσκεται επί του παρόντος σε αρχικό στάδιο και ακόμη 
δεν έχει δοθεί άδεια για τον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής, δεν είναι δυνατόν να 
εντοπιστεί ενδεχόμενη παραβίαση της συναφούς νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 24ης Απριλίου 2006 αναφέρθηκε ότι 
αναμενόταν η έκδοση άδειας κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής. Η πλευρά του 
αναφέροντος υποστήριξε ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής πρόκειται να κατασκευαστεί σε 
περιοχή με ιστορική αξία και ότι η απόσταση της τοποθεσίας αυτής από ένα αεροδρόμιο είναι 
μικρότερη από τη συνιστώμενη. Ο αναφέρων ενδιαφέρεται να δρομολογήσει μια μελέτη για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδιαζόμενου χώρου υγειονομικής ταφής στο περιβάλλον 
και ζητεί να προηγηθούν κάποιες έρευνες. Επιπλέον προτάθηκε η παρέμβαση της Επιτροπής 
στο στάδιο του σχεδιασμού.

Μετά την τελευταία ανακοίνωσή της, η Επιτροπή δεν έχει λάβει συμπληρωματικές 
πληροφορίες που θα μετέβαλαν την άποψή της. Ειδικότερα, δεν έχει εντοπίσει πιθανή 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα σε σχέση με τις ανησυχίες των 
αναφερόντων σχετικά με την ιστορική κληρονομιά και την απόσταση από κατοικημένη 
περιοχή.

Σύμφωνα με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, ο χώρος υγειονομικής 
ταφής μπορεί να λάβει άδεια μόνον εάν από τα χαρακτηριστικά του χώρου, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ενότητας 1.2 του Παραρτήματος 1 της οδηγίας, ή τα διορθωτικά μέτρα που θα 
ληφθούν, προκύπτει ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για 
το περιβάλλον. Όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, για παράδειγμα στον 
υδροφόρο ορίζοντα, η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων προβλέπει 
αυστηρούς κανόνες, θεσπίζοντας όρια και διαδικασίες για τη μετέπειτα διαχείριση των χώρων 
υγειονομικής ταφής. Αυτό ισχύει για όλες τις πιθανές εκπομπές. Την ευθύνη για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προτεινόμενων μέτρων με όλες αυτές τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας φέρει η αρμόδια εθνική αρχή. 

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, έχει γενικό καθήκον να προασπίζει το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ παρέχει στην Επιτροπή την 
εξουσία να κινεί διαδικασία επί παραβάσει όταν ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση 
που υπέχει βάσει της Συνθήκης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι επί του παρόντος δεν 
υπάρχει βάση επί της οποίας θα μπορούσε ή θα έπρεπε να επικαλεστεί το άρθρο 226, καθώς η 
διαδικασία χορήγησης της άδειας για τον χώρο υγειονομικής ταφής δεν έχει ολοκληρωθεί και 
δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη 
χορήγηση της άδειας.

                                               
1  ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5
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5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Η παρούσα αναφορά σχετίζεται με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μεγάλης εγκατάστασης 
υγειονομικής ταφής στο Nevitt (κομητεία βόρειου Δουβλίνου) και υποβλήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ομάδας δράσης του Nevitt Lusk. Έχει καταχωρισθεί 
υπό τον αριθμό αναφοράς 295/2005 και έχει εξετασθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με 
βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων. 
Τα αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής ανάλυσης αναφέρθηκαν στα μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών στις 24 Απριλίου 2005 και η Επιτροπή δήλωσε ότι έπρεπε να διενεργηθεί 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και ότι, την τρέχουσα χρονική στιγμή, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχε χορηγηθεί ακόμη άδεια για τον χώρο υγειονομικής ταφής, 
δεν ήταν δυνατό να στοιχειοθετηθεί πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας (για τα απόβλητα). 

Κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής βάσει συμπληρωματικών 
πληροφοριών που απέστειλε ο αναφέρων, προκύπτει ότι ο σχεδιαζόμενος χώρος υγειονομικής 
ταφής ενδέχεται να επιφέρει υποβάθμιση των υπόγειων υδάτινων πόρων, πράγμα που πιθανόν 
να αποτελούσε παραβίαση της νομοθεσίας για τα ύδατα. Ειδικότερα, ο προτεινόμενος χώρος 
ταφής γειτνιάζει με έναν υδροφόρο ορίζοντα (Bog of the Ring) που παρέχει πόσιμο νερό στην 
περιοχή και ο οποίος πιθανόν να επηρεαζόταν από τη δραστηριότητα του χώρου υγειονομικής 
ταφής. 

Η Επιτροπή Αναφορών ξεκίνησε πρόσφατα απευθείας αλληλογραφία με τις ιρλανδικές αρχές 
(Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος - EPA). Αυτή η απευθείας επικοινωνία συνδέεται 
με την απόφαση της επιτροπής να αποστείλει παρατηρητές στη δημόσια ακρόαση σχετικά με 
το σχέδιο εγκατάστασης χώρου υγειονομικής ταφής.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται μέσω της οδηγίας πλαισίου 2000/60/ΕΚ1 για τα ύδατα να 
προλαμβάνουν οποιαδήποτε υποβάθμιση της ποιότητας και να επιτυγχάνουν την καλή 
κατάσταση των υδάτων κατά κανόνα ως το 2015. Εντέλει, τα απειλούμενα υδατικά 
συστήματα θα υπόκεινται στο πρόγραμμα μέτρων της οδηγίας προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλή τους κατάσταση ως το 2015 ή, εφόσον πληρούνται ορισμένοι αυστηροί όροι, θα 
υπόκεινται σε εξαιρέσεις.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 99/31/ΕΚ2 επιβάλλει, μέσω αυστηρών 
λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής 
ταφής, μέτρα, διαδικασίες και κατευθύνσεις για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή τη μείωση 
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα δε της ρύπανσης των επιφανειακών 
και των υπογείων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
αυτής της οδηγίας, για τη θέση του χώρου ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις 
που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη υπόγειων υδάτων και τις υδρογεωλογικές συνθήκες 
της περιοχής. Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας χώρου ταφής μόνο εφόσον 
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και οι λοιπές απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 7 της 
οδηγίας για τους χώρους ταφής. Είναι υποχρεωτικό να επιθεωρεί η αρμόδια αρχή τον χώρο, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτός πληροί τις απαιτήσεις της άδειας. Τέλος, και προς 
συμπλήρωση των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική η λήψη μέτρων πρόληψης της εισαγωγής 
επικίνδυνων ρύπων στα υπόγεια ύδατα ή περιορισμού της εισαγωγής άλλων μη επικίνδυνων 

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, p.1.
2 ΕΕ L 182, 16.07.1999, σ. 1-19
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ρύπων δυνάμει της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ1 – βλέπε επίσης άρθρο 6 της οδηγίας 2006/118/ΕΚ2. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, πρέπει να διεξαχθούν προηγούμενες έρευνες για την αξιολόγηση των 
κινδύνων ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και, εάν κριθεί σκόπιμο, να χορηγηθεί άδεια για το 
εν λόγω έργο, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της 
ρύπανσης των υπόγειων υδάτων από ουσίες που προέρχονται από τον χώρο υγειονομικής 
ταφής. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, δυνάμει των όρων της οδηγίας 98/83/ΕΚ, οι 
ιρλανδικές αρχές υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι το νερό που παρέχεται στους 
καταναλωτές δεν έχει τυχόν βακτηριολογική μόλυνση.

Στην έκθεσή του της 18ης Ιουνίου 2007, το γραφείο αδειοδότησης και καθοδήγησης της 
ιρλανδικής EPA δήλωσε ότι η πιθανότητα οποιουδήποτε αντικτύπου στην ποιότητα των 
υπόγειων υδάτων είναι ασήμαντη όσον αφορά τον ενδεχόμενο κίνδυνο διαρροής (σε 
σύγκριση με τη ροή των υπόγειων υδάτων και τον σχετικό παράγοντα αραίωσης) από τον 
χώρο υγειονομικής ταφής και δεδομένου ότι έχουν ληφθεί διάφορα τεχνικά προληπτικά 
μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αποτροπή της ρύπανσης (π.χ. χρήση μεμβράνης υγειονομικού 
χώρου ταφής), κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπογείων 
υδάτων από τη ρύπανση.

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Απριλίου 2006 και του Ιουνίου 2007 
παρέχουν στοιχεία για τα τεχνικά προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν για την αποτροπή της 
υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει δει συγκεκριμένα 
στοιχεία που να το αποδεικνύουν αυτό με βεβαιότητα (π.χ. σύγκριση δεδομένων 
παρακολούθησης με τα φυσικά βασικά επίπεδα), κάτι που σημαίνει ότι η μειωμένη 
πιθανότητα ύπαρξης σημαντικού κινδύνου ίσως να είναι εικασία. Εξάλλου, η άδεια του 
χώρου ταφής προτείνεται να επανεξετάζεται κάθε οκτώ έτη, ενώ η οδηγία 80/68/ΕΟΚ κάνει 
λόγο για επανεξέταση ανά διαστήματα τεσσάρων ετών. Επιπλέον, η εν λόγω ζώνη θα έπρεπε 
να έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή πόσιμου ύδατος δυνάμει του άρθρου 6 της 
οδηγίας 2006/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα), πράγμα που δεν φαίνεται να ισχύει. Η 
νομική απαίτηση συνδέεται με την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των (υπόγειων) 
υδάτων προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας για τον καθαρισμό που απαιτείται 
στην παραγωγή πόσιμου ύδατος. 

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα αυτών των αρχικών παρατηρήσεων, η Επιτροπή απευθύνει ερωτήματα στις 
ιρλανδικές αρχές για την προφανή έλλειψη τοπογράφησης της πλέον διαπερατής ζώνης του 
υδροφόρου ορίζοντα (αμμοχάλικο) και για την έλλειψη συμπερασμάτων σχετικά με τους 
υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονται κάτω από τον χώρο υγειονομικής ταφής, υπό το 
πρίσμα της πιθανής τους χρήσης ως πηγή πόσιμου ύδατος, καθώς και για τα διαστήματα 
επανεξέτασης και την προστασία της πηγής πόσιμου ύδατος.

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την πρόοδο των ερευνών 
της.

                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43.
2 ΕΕ L 372 της 12.12.2006, σ.19.
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6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της τής 5ης Μαΐου 2008, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή 
(με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2008) στις ιρλανδικές αρχές για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά 
με την προφανή έλλειψη τοπογράφησης της πλέον διαπερατής ζώνης του υδροφόρου 
ορίζοντα (αμμοχάλικο) και για την έλλειψη συμπερασμάτων σχετικά με τους υδροφόρους 
ορίζοντες που βρίσκονται κάτω από τον χώρο υγειονομικής ταφής, υπό το πρίσμα της 
πιθανής τους χρήσης ως πηγής πόσιμου ύδατος, καθώς και για τα διαστήματα επανεξέτασης 
και την προστασία της πηγής πόσιμου ύδατος. Η απάντηση ελήφθη στις 22 Μαΐου 2008. Η 
παρούσα ανακοίνωση συνοψίζει τα κύρια στοιχεία αυτής της απάντησης. 

Οι ιρλανδικές αρχές, στην επιστολή τους της 12ης Μαΐου 2008, επιβεβαιώνουν ότι στην 
έκθεσή του της 18ης Ιουνίου 2007, το γραφείο αδειοδότησης και καθοδήγησης της 
ιρλανδικής EPA δήλωσε ότι η πιθανότητα οποιωνδήποτε επιπτώσεων στην ποιότητα των 
υπόγειων υδάτων είναι ασήμαντη όσον αφορά τον ενδεχόμενο κίνδυνο διαρροής (σε 
σύγκριση με τη ροή των υπόγειων υδάτων και τον σχετικό παράγοντα αραίωσης) από τον 
χώρο υγειονομικής ταφής και δεδομένου ότι έχουν ληφθεί διάφορα τεχνικά προληπτικά 
μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η πρόληψη της ρύπανσης (π.χ. χρήση μεμβράνης χώρου 
υγειονομικής ταφής), κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπογείων 
υδάτων από τη ρύπανση.
Οι ιρλανδικές αρχές τονίζουν ότι η EPA δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη νόμιμη διαδικασία 
σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της αίτησης άδειας στερεών αποβλήτων που συνδέεται με την 
υπόθεση. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την 
εγκυρότητα της αξιολόγησης της αίτησης είναι πρόωρες και ότι το σύνολο των εγγράφων θα 
πρέπει να εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία της αίτησης. Οι ιρλανδικές 
αρχές επισημαίνουν επίσης ότι η EPA συγκάλεσε δημόσια ακρόαση ενστάσεων στην οποία 
προσκλήθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι διαφωνούντες καθώς και ένας εκπρόσωπος της 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αδειοδότησης, αναμένεται να συνταχθεί μια έκθεση από τον πρόεδρο της ακρόασης που θα 
υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο της EPA το οποίο θα εξετάσει την έκθεση και τις 
ενστάσεις πριν καταλήξει σε μια οριστική απόφαση. Αυτές οι αποφάσεις δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της EPA και διατίθενται δημόσια μαζί με όλα τα άλλα σχετικά έγγραφα στη 
διεύθυνση www.epa.ie/licensing.  
Όσον αφορά το θέμα της διάρκειας της άδειας έναντι της υποχρέωσης επανεξέτασης κάθε 4 
χρόνια σύμφωνα με την οδηγία 80/68/EΟΚ, οι ιρλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι κάθε άδεια 
χώρου διάθεσης αποβλήτων θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια 
σύμφωνα με το άρθρο 39 των κανονισμών για την αδειοδότηση των αστικών αποβλήτων του 
2004.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον εικαζόμενο μη χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης 
περιοχής πόσιμου ύδατος δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2006/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα), οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι στην προκειμένη περίπτωση το 
σύστημα των υπόγειων υδάτων έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο των προστατευόμενων 
περιοχών, καθιστώντας την έτσι συμβατή με την οδηγία. Η ενέργεια αυτή κοινοποιήθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2005 από την EPA εξ ονόματος του τμήματος 
περιβάλλοντος, κληρονομιάς και τοπικής διακυβέρνησης. 
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Συμπεράσματα

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με την απάντηση των ιρλανδικών αρχών σε ό,τι αφορά τα 
θέματα της νόμιμης εφαρμογής των οδηγιών 80/68/EΟΚ και 2000/60/EΚ. Τα συμπεράσματα 
σχετικά με τους κινδύνους επιδείνωσης των υδροφόρων οριζόντων θα πρέπει να εξεταστούν 
ύστερα από την οριστική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της EPA που συνδέεται με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχει λόγος για 
την Επιτροπή να συνεχίσει τις έρευνές της.

7. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010

Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες ανακοινώσεις του 2008 και του 2009, η Επιτροπή 
απέστειλε επιστολή (με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2008) στις ιρλανδικές αρχές για να ζητήσει 
πληροφορίες σχετικά με την προφανή έλλειψη τοπογράφησης της πλέον διαπερατής ζώνης 
του υδροφόρου ορίζοντα (αμμοχάλικο) και για την έλλειψη συμπερασμάτων σχετικά με τους 
υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονται κάτω από τον χώρο υγειονομικής ταφής, υπό το 
πρίσμα της πιθανής τους χρήσης ως πηγής πόσιμου ύδατος, καθώς και για τα διαστήματα 
επανεξέτασης και την προστασία της πηγής πόσιμου ύδατος.

Η απάντηση ελήφθη στις 22 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με την απάντηση 
των ιρλανδικών αρχών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της νομικής εφαρμογής της οδηγίας 
80/68/ΕΟΚ1, περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ2 (της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα). Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο της επιδείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα, οι ιρλανδικές 
αρχές τόνισαν στην απάντησή τους ότι η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕPA) 
δεν είχε ολοκληρώσει ακόμα την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με την 
εξέταση της αίτησης άδειας στερεών αποβλήτων που συνδέεται με την υπόθεση. Ως εκ 
τούτου, υποστηρίχθηκε ότι οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την εγκυρότητα της 
αξιολόγησης της αίτησης είναι πρόωρες και ότι το σύνολο των εγγράφων τεκμηρίωσης θα 
πρέπει να εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης.

Στις 21 Οκτωβρίου 2009, η αρχή προσφυγών για θέματα χωροταξίας (An Bord Pleanala) 
παραχώρησε την έγκρισή της για τον χώρο υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, η εν λόγω αρχή δεν 
έχει αρμοδιότητα για περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, η άδεια δεν περιέχει 
απαιτήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η αίτηση άδειας στερεών 
αποβλήτων εξακολουθεί να εκκρεμεί στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕPA). 
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέχρι τον Ιούνιο 
του 2010.

Συμπεράσματα

Η νομική διαδικασία σχετικά με την αίτηση άδειας κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου 
υγειονομικής ταφής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στην Υπηρεσία Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (ΕPA) και η απόφαση σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης 
δεν έχει ακόμα ληφθεί. Επομένως, η αξιολόγηση του κινδύνου επιδείνωσης του υδροφόρου 

                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43-48.
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73



PE369.978v07-00 8/9 CM\1017775EL.doc

EL

ορίζοντα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού θα έχει ληφθεί πρώτα η οριστική απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕPA), που 
συνδέεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. 

8. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Όπως αναφέρεται στις προηγούμενες ανακοινώσεις του 2008, του 2009 και του 2010, η 
Επιτροπή απέστειλε τον Μάρτιο του 2008 επιστολή στις ιρλανδικές αρχές ζητώντας 
πληροφορίες σχετικά με την προφανή έλλειψη τοπογράφησης της πλέον διαπερατής ζώνης 
του υδροφόρου ορίζοντα (αμμοχάλικο) και για την έλλειψη συμπερασμάτων σχετικά με τους 
υδροφόρους ορίζοντες που βρίσκονται κάτω από τον χώρο υγειονομικής ταφής, υπό το 
πρίσμα της πιθανής τους χρήσης ως πηγής πόσιμου ύδατος, καθώς και για τα διαστήματα 
επανεξέτασης και την προστασία της πηγής πόσιμου ύδατος.

Η απάντηση ελήφθη στις 22 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή ήταν ικανοποιημένη με την απάντηση 
των ιρλανδικών αρχών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της νομικής εφαρμογής των οδηγιών 
80/68/ΕΟΚ1 και 2000/60/ΕΚ2. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο υποβάθμισης του υδροφόρου 
ορίζοντα, οι ιρλανδικές αρχές τόνισαν στην απάντησή τους ότι η Υπηρεσία Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (ΕPA) δεν είχε ολοκληρώσει ακόμα την προβλεπόμενη από τον νόμο 
διαδικασία σχετικά με την εξέταση της αίτησης άδειας στερεών αποβλήτων που συνδέεται με 
την υπόθεση. Ως εκ τούτου, οι αρχές υποστήριξαν ότι οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με 
την εγκυρότητα της αξιολόγησης της αίτησης ήταν πρόωρες, και ότι το σύνολο των εγγράφων 
τεκμηρίωσης θα πρέπει να εξεταστεί αφού ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία 
διεκπεραίωσης της αίτησης.

Στις 27 Μαΐου 2010, η EPA χορήγησε άδεια λειτουργίας για τον χώρο διάθεσης των 
αποβλήτων. Το περιεχόμενο της εν λόγω άδειας πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της 
οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων3. Για την προστασία δε του 
υδάτινου περιβάλλοντος και την πρόληψη της υποβάθμισης των υδάτων, η άδεια λειτουργίας 
απαιτεί την καθιέρωση της ενδεδειγμένης παρακολούθησης μέσω πρόσθετων φρεάτων 
γεώτρησης, επιπέδων συναγερμού και εξοπλισμού δειγματοληψίας. Η άδεια περιλαμβάνει 
οριακές τιμές εκπομπών και συχνότητες παρακολούθησης, ενώ επιβάλλει στον κάτοχο της 
άδειας να προβαίνει σε ετήσια επανεξέταση των τοπικών υδρογεωλογικών συνθηκών. Για την 
προστασία των επιφανειακών υδάτων, επιβάλλει τη διατήρηση μιας ελεύθερης ζώνης 
τουλάχιστον 10 μέτρων κατά μήκος των τοπικών υδάτινων πόρων, και προβλέπει την επαρκή 
σφράγιση όλων των φρεατίων και των φρεάτων γεώτρησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται πλέον στην άδεια περί αποβλήτων 
της ΕΡΑ για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, αλλά και στο πλαίσιο της ορθής 
διαχείρισης του χώρου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας σχετικά με 
υποβάθμιση των υδροφόρων οριζόντων.

9. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. VI), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Ο αναφέρων ζητεί να ανοίξει εκ νέου η εξέταση της αναφοράς διότι, ότι παρά το γεγονός ότι 
                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.01.1980, σ. 43-48
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73
3 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1–19



CM\1017775EL.doc 9/9 PE369.978v07-00

EL

η προγραμματιζόμενη εγκατάσταση υγειονομικής ταφής στην κοινότητα του Nevitt δεν θα 
προχωρήσει περαιτέρω, η εναλλακτική εγκατάσταση υγειονομικής ταφής στην ίδια 
παρακείμενη περιοχή έχει λάβει άδεια κατασκευής και ευρίσκεται σε διαδικασία χορήγησης 
άδειας επεξεργασίας αποβλήτων. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν λόγω εγκατάσταση 
υγειονομικής ταφής, στην προγραμματισμένη μορφή της, θα μπορούσε να είχε ως 
αποτέλεσμα καταστροφικές και αμετάκλητες περιβαλλοντικές ζημιές.

Οι αποφάσεις σχετικά με τη θέση των εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής λαμβάνονται από 
τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη.   Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε παρόμοιες 
αποφάσεις εφόσον αυτές συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, 
και ειδικότερα την οδηγία 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα1 ("οδηγία πλαίσιο 
Απόβλητα"), την οδηγία 1999/31/EΚ σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων2

("οδηγία περί Ταφής Αποβλήτων") και την οδηγία 2011/92/EΕ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον3 (οδηγία 
"EIA").

Η εν λόγω εγκατάσταση υγειονομικής ταφής βρίσκεται στην φάση προγραμματισμού και δεν 
έχει ακόμη λάβει σχετική άδεια για απόβλητα.  Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή 
δεν είναι σε θέση να καθορίσει εάν υφίσταται οιαδήποτε πιθανή παραβίαση της οδηγίας ΕΙΑ 
καθώς και της οδηγίας περί Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού της προστασίας των υπόγειων υδάτων ή της λειτουργίας της εγκατάστασης 
υγειονομικής ταφής.

Συμπέρασμα

Στο παρόν στάδιο, και με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν 
είναι σε θέση να πιστοποιήσουν οιαδήποτε παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ στην ανωτέρω περίπτωση.

                                               
1 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3-30.
2 ΕΕ L 182, 16.07.1999, σ. 1-19
3 ΕΕ L 26, 28.01.2012, σ. 1-21


