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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

1. Βιοποικιλότητα (Sandrine Bélier)

Μετά την αποτυχία του στόχου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2010, η ΕΕ ανέλαβε 
τώρα τη δέσμευση στη Nagoya να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι έως το 2020 τα οικοσυστήματα θα είναι ανθεκτικά και θα συνεχίζουν να 
παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας. Το Natura 2000 μέσω του δικτύου των 
προστατευόμενων περιοχών του συνιστά ένα ουσιαστικό μέρος της λύσης. Με ποιον τρόπο 
προβλέπει η Επιτροπή να θέσει τέρμα στις παραβιάσεις των οδηγιών για τους οικοτόπους και 
τα άγρια πτηνά, καθώς και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή τους; Συγκεκριμένα, ποια 
μέτρα πρόκειται να εγκρίνει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο για την εκτίμηση των επιπτώσεων και να παρακολουθήσει την ορθή χρήση της 
διαδικασίας παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους; Σχεδιάζει η Επιτροπή να εγκρίνει επαρκή χρηματοδότηση για τη διαχείριση 
των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000;

2. Παράλειψη εφαρμογής της οδηγίας περί οικοτόπων (Chris Davies)

Η Επιτροπή έχει ήδη ανοίξει τη διαδικασία τριών καταγγελιών και έχει αποστείλει τέσσερις 
προειδοποιητικές επιστολές στη βουλγαρική κυβέρνηση διότι παρέλειψε να καθορίσει, τόσο 
σε αριθμό όσο και σε μέγεθος, Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την οδηγία 
περί πτηνών, και σχετικά με τη συνεχιζόμενη καταστροφή τοποθεσιών που θα έπρεπε να 
προστατεύονται στο πλαίσιο των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτύπους.
Η απάντηση της βουλγαρικής κυβέρνησης ήταν ανούσια. Δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον 
καθορισμό των τοποθεσιών για το Natura 2000 και έχει επιτρέψει την περαιτέρω καταστροφή 
πολλών τοποθεσιών. Οι ζημίες στη χερσόνησο Καλιάκρα στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης 
Θάλασσας έχουν σοβαρές επιπτώσεις για χιλιάδες μεταναστεύοντες πελαργούς που 
εξαρτώνται από την Καλιάκρα ως ενδιάμεσο σταθμό της μετακίνησή τους. Η χερσόνησος 
αποτελεί επίσης τη μόνη χειμερινή τοποθεσία στον κόσμο για τον παγκοσμίως απειλούμενο 
χηνοπρίστη.

α) Γιατί έχει η Επιτροπή παραλείψει να προωθήσει αυτές τις καταγγελίες για 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση και πότε προτίθεται να το πράξει;

β) Σε ό,τι αφορά τη χερσόνησο Καλιάκρα, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
η συγκεκριμένη τοποθεσία θα επιλεγεί κατηγορηματικά, δεδομένου ότι πλησίον δεν 
υπάρχει κατάλληλος οικότοπος να αντισταθμίσει αυτή τη ζημία;

γ) Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποκατάσταση αυτών των 
τοποθεσιών;

3. Μαζική απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στα έλη της Huelva (Satu Hassi)

Στην πόλη Huelva, που βρίσκεται στη νότια Ισπανία στη συμβολή δύο ποταμών στον 
Ατλαντικό, η εταιρεία Fertibéria απορρίπτει ετησίως 2,5 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων 
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φωσφογύψου σε παράκτιο έλος. Η απόρριψη συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα απόβλητα 
περιέχουν μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων. Με την πάροδο των ετών, το γεγονός αυτό 
έχει οδηγήσει σε απόρριψη συνολικής ποσότητας άνω των 120 εκατομμυρίων τόνων 
επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν έχει εφαρμοστεί διαδικασία στεγανοποίησης προκειμένου να 
σταματήσει η διαρροή βαρέων μετάλλων από τα απόβλητα στους ποταμούς και κατά 
συνέπεια στη θάλασσα.

Το ζήτημα συζητήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση της 
παρούσας επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου τον Φεβρουάριο 
του 2009. Τον Μάρτιο του 2009, η Επιτροπή απάντησε γραπτώς ότι εξέδωσε 
συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2009 για πλημμελή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα σε σχέση με την απόρριψη βιομηχανικών 
αποβλήτων στα έλη της Huelva, καθώς ο φωσφογύψος θα έπρεπε να είχε θεωρηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές απόβλητο και όχι βιομηχανικό υποπροϊόν. Επειδή αποτελεί απόβλητο, 
εφαρμόζεται η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στην οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων βάσει του άρθρου 19 της 
οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ).

Η απόρριψη που λαμβάνει χώρα επί του παρόντος παραβιάζει σαφώς αυτές τις νομικές 
υποχρεώσεις, και οι ισπανικές αρχές έχουν επιτρέψει τη συνέχιση της απόρριψης έως το 
τέλος του τρέχοντος έτους.

Για πόσον καιρό ακόμη θα ανέχεται η Επιτροπή την κατάφωρη έλλειψη σεβασμού των 
ισπανικών αρχών προς την ισχύουσα νομοθεσία;

Έχει αποστείλει ήδη η Επιτροπή μια τελική γραπτή προειδοποίηση («αιτιολογημένη γνώμη») 
στην Ισπανία; Εάν ναι, πότε θα αποφασίσει η Επιτροπή να παραπέμψει την υπόθεση στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

Μόλις σταματήσει η απόρριψη, προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει νομικές διαδικασίες 
προκειμένου να υποχρεώσει τις ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν την αποκατάσταση του 
χώρου;

4. Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις (Satu Hassi)

Παρά τα 35 έτη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα, εξακολουθούμε να 
διαπιστώνουμε σε διάφορα κράτη μέλη σοβαρή περιφρόνηση προς τις πλέον θεμελιώδεις 
απαιτήσεις της. Στη Huelva στην Ισπανία, οι ισπανικές αρχές έχουν επιτρέψει εδώ και 
δεκαετίες την απόρριψη εκατομμυρίων τόνων επικίνδυνων αποβλήτων σε ένα παράκτιο έλος, 
και η απόρριψη συνεχίζεται μέχρι σήμερα βάσει μιας άδειας που θεωρεί εσφαλμένα ότι τα 
απόβλητα αυτά αποτελούν υποπροϊόντα (βλ. ξεχωριστή ερώτηση της Satu Hassi). Στην 
Καμπανία στην Ιταλία, τα επικίνδυνα απόβλητα απορρίπτονται εδώ και πολλά χρόνια μαζί με 
οικιακά απόβλητα, ακόμη και σε χώρο εντός εθνικού πάρκου, παραβλέποντας μια απόφαση 
του Δικαστηρίου (βλ. ξεχωριστή ερώτηση της Satu Hassi). Στην Ουγγαρία, μια δεξαμενή 
κόκκινης λάσπης κατέρρευσε και σκότωσε 9 ανθρώπους, τραυμάτισε 130, κατέστρεψε δύο 
χωριά και προκάλεσε μακράς διάρκειας ρύπανση σε γεωργικές εκτάσεις.

Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα που υπογραμμίζουν ότι η πλημμελής εφαρμογή, που 



DT\851476EL.doc 3/4 PE454.568v01-00

EL

φτάνει έως την παντελή περιφρόνηση, των θεμελιωδών διατάξεων της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης, συγκεκριμένα δε της νομοθεσίας για τα απόβλητα, αποτελεί κοινό 
τόπο σε πολλά κράτη μέλη στην ΕΕ ακόμη και εν έτει 2010.

Οι κατάλληλες επιθεωρήσεις σχετικά με την ορθή και πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούσαν να αποτρέψουν πολλές από αυτές τις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή τις καταστροφές. Ωστόσο, φαίνεται ότι πολλά κράτη μέλη 
δεν διαθέτουν είτε τους πόρους είτε την πολιτική βούληση να διασφαλίσουν τη διενέργεια 
κατάλληλων επιθεωρήσεων.

Πόσα περισσότερα περιστατικά αυτού του είδους πρέπει να συμβούν προκειμένου να 
υιοθετήσει η Επιτροπή μια αυστηρότερη στάση όσον αφορά της περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις; Πότε προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο για τις 
επιθεωρήσεις της ΕΕ σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και υπό 
ενιαίους όρους;

5. Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (Richard Seeber)

Το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον εξετάζει ευρέως τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
και παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική πολιτική της Επιτροπής έως το 
2012. Οι τέσσερις βασικές περιβαλλοντικές προτεραιότητές του είναι η αλλαγή του κλίματος, 
η φύση και η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και η υγεία, και οι φυσικοί πόροι και τα 
απόβλητα.

Προχωρά η εφαρμογή του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, και σε ποιον βαθμό έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του;

6. REACH (Richard Seeber)
Το κεντρικό σύστημα της ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) έχει ως 
στόχο, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζει και να ελέγχει τις χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ 
μεγάλη ανησυχία και, όπου είναι δυνατό, να τις αντικαθιστά με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες.

Ποια είναι η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα αναφορικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού;
Ενδέχεται να καταστεί απαραίτητη η αναθεώρηση του κανονισμού και, εάν ναι, σε ποιο 
χρονικό πλαίσιο;
Θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη επέκτασης του κανονισμού REACH;

7. Παραβάσεις (Κρίτων Αρσένης)

Η διαδικασία επί παραβάσει διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να διαχειριστεί χιλιάδες 
καταγγελίες και υποθέσεις παραβάσεων κάθε χρόνο, μια διαδικασία η οποία είναι συχνά 
πολύπλοκη και χρονοβόρα. Ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί από το πρώτο βήμα στη 
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διαδικασία επί παραβάσει έως την περάτωση της υπόθεσης μπορεί να είναι αρκετά έτη και 
απαιτείται υψηλός βαθμός συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

Πρέπει να θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου των παραβάσεων σε επίπεδο 
κρατών μελών υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα μπορεί να παρεμβαίνει προτού διαπραχθεί μια παράβαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ, όταν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για επερχόμενες εθνικές νομοθετικές ή 
διοικητικές αποφάσεις που ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ;

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που απαιτούνται για τον χειρισμό των 
καταγγελιών και των υποθέσεων παραβάσεων στην ΕΕ ετησίως, σε ποιο ποσοστό αυτές οι 
καταγγελίες και παραβάσεις εξετάζονται από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
σε ποιο ποσοστό ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες;


