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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0904/2012, του Guiso Gavino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
την κατασκευή νέου αποτεφρωτήρα στον χώρο επεξεργασίας αποβλήτων 
στην περιοχή Macomer/Tossilo της Σαρδηνίας (Ιταλία).

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στην κατασκευή νέου αποτεφρωτήρα στον χώρο 
επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή Macomer/Tossilo της Σαρδηνίας (Ιταλία).

Κατά τη γνώμη του η αποτέφρωση των αποβλήτων αποτελεί την τεχνολογία διαχείρισης 
αποβλήτων με τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη μεγαλύτερη σπατάλη 
επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και τις υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες.

Στην αναφορά τονίζεται επίσης ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση και τη 
δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών με στόχο την κατασκευή του 
νέου αποτεφρωτήρα πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 12 της οδηγίας 
2000/76/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν τη διαβούλευση με τον τοπικό 
πληθυσμό και τη συμμετοχή του όσον αφορά την κατασκευή μονάδων αποτέφρωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013



PE506.289v03-00 2/3 CM\1017806EL.doc

EL

Η αναφορά αφορά την κατασκευή νέου αποτεφρωτήρα στον χώρο επεξεργασίας αποβλήτων 
στην περιοχή Macomer/Tossilo και παραπέμπει στην οδηγία 2000/76/ΕΚ για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων1 και ιδιαίτερα στο άρθρο 12, το οποίο αφορά την πρόσβαση 
στις πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το άρθρο 12 της οδηγίας για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων αφορά, μεταξύ άλλων, τις αιτήσεις για χορήγηση αδειών λειτουργίας 
αποτεφρωτήρων καθώς και τη συνοδευτική διαδικασία αδειοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό ως 
άδεια λογίζεται οποιαδήποτε γραπτή απόφαση (ή περισσότερες τέτοιες αποφάσεις) που 
εκδίδει η αρμόδια αρχή η οποία χορηγεί την άδεια για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα 
αποβλήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που διασφαλίζουν ότι η μονάδα αποτέφρωσης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η διαδικασία αυτή διαφέρει από την 
πρόσκληση υποβολής προσφορών, η οποία αποσκοπεί στην επιλογή μίας ή περισσότερων 
εταιρειών που θα αναλάβουν την κατασκευή του αποτεφρωτήρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
υποβολής προσφορών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 της οδηγίας για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων. Κατά συνέπεια η παράλειψη διαβούλευσης σχετικά με τη 
διαδικασία υποβολής προσφορών με σκοπό την κατασκευή του αποτεφρωτήρα δεν συνιστά 
παραβίαση της ανωτέρω οδηγίας. Η παράλειψη διαβούλευσης σχετικά με την άδεια 
λειτουργίας ωστόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παραβίαση.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει επί του παρόντος πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες 
και ο αναφέρων έχει εκφράσει τον ευρύτερο προβληματισμό του σχετικά με τη γενική 
διαδικασία αδειοδότησης, η Επιτροπή πρόκειται να επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές, 
προκειμένου να συγκεντρώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την άδεια για την εν λόγω 
εγκατάσταση υπό το πρίσμα της οδηγίας για την αποτέφρωση των αποβλήτων, βάσει των 
οποίων θα καταστεί δυνατή μια λεπτομερέστερη εκτίμηση.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Τον Μάρτιο του 2013 η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η διαβούλευση του κοινού 
σύμφωνα με τις οδηγίες 2011/92/ΕΕ2, 2000/76/ΕΚ3 και 2008/1/EK4 όσον αφορά το έργο 
κατασκευής νέας μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων στην περιοχή Tossilo-Macomer.

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν τον Μάιο του 2013.

Αφότου αξιολόγησε την απάντηση αυτή, τον Ιούνιο του 2013 η Επιτροπή ζήτησε επιπλέον 
από τις ιταλικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ5 σε σχέση με το έργο.
                                               
1 ΕΕ L 332, της 28.12.2000, σ. 91.
2 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 026, της 
28.01.2012, σ.1). 
3 Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91).
4 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 024, της 29.1.2008, σ. 8).
5 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
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Η Επιτροπή θα κράτα ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της εν 
λόγω έρευνας.

5. Απάντηση της Επιτροπής (2), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Σε απάντηση της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή οι ιταλικές αρχές απέστειλαν επιστολές 
το Μάιο και τον Ιούνιο του 2013, στις οποίες διευκρινίζονται τα εξής:

 Δεν έχει ακόμη χορηγηθεί άδεια για την κατασκευή νέας μονάδας αποτέφρωσης 
αποβλήτων στην περιοχή του Tossilo/Macomer. 

 Προτού χορηγηθεί η σχετική άδεια το έργο θα υποβληθεί σε αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου δυνάμει της οδηγίας 2011/19/ΕΕ, καθώς και σε 
κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην τοποθεσία 
«Altopiano di Abbasanta», η οποία παρ’ ολίγον να ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, 
δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση 
με τους πολίτες σύμφωνα με τις οδηγίες 2011/92/EΕ, 2000/76/EΚ και 2008/1/ΕΚ.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διερεύνηση του ζητήματος τον 
Δεκέμβριο του 2013.

                                                                                                                                                  
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, της 22.7.1992, σ. 7). 


