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Θέμα: Αναφορά 0276/2008, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με τη ρύπανση από χώρο 
διάθεσης τοξικών αποβλήτων στο θέρετρο Barcola της Τεργέστης (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τη ρύπανση από χώρο διάθεσης αποβλήτων στην 
Barcola, κοντά στην Τεργέστη, η οποία προκαλείται από διάφορες ουσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της τέφρας από τον αποτεφρωτήρα που περιέχει διοξίνη. Ο χώρος 
διάθεσης αποβλήτων βρίσκεται πλησίον της θάλασσας και είναι παρακείμενος σε 
πολυσύχναστη παραλία λουομένων. Ο αναφέρων έχει εκφράσει επισήμως τις ανησυχίες του 
σχετικά με τον κίνδυνο ρύπανσης. Ωστόσο, οι εγκληματολογικές έρευνες τερματίστηκαν το 
2007 και δεν ελήφθησαν μέτρα προστασίας, παρά την αναγνώριση του υφιστάμενου κινδύνου 
από τις αρχές. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις διοικητικές αρχές. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι 
δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε έγγραφα που καταδεικνύουν τα επίπεδα ρύπανσης, 
υποστηρίζοντας ότι δικαιούται να το πράξει βάσει της Σύμβασης του Aarhus. Ισχυρίζεται 
επίσης ότι οι ιταλικές αρχές έχουν παραβιάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ζητεί, συνεπώς, 
την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Βάσει των ισχυρισμών που προέβαλε ο αναφέρων, η Επιτροπή κατανοεί ότι ο εν λόγω χώρος 
υγειονομικής ταφής στην Barcola δέχεται επικίνδυνα απόβλητα τα οποία δεν έχουν 
προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία, επισύροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ενδεχόμενες 
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αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ο στόχος της οδηγίας 1999/31/EΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1 είναι ο 
καθορισμός μέτρων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία 
του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.

Είναι γνωστό ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής στην Barcola ήταν ήδη σε λειτουργία όταν η 
οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων τέθηκε σε ισχύ. Το άρθρο 14 της εν λόγω 
οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η συνέχιση της 
λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίοι 
λειτουργούν ήδη κατά τον χρόνο ενσωμάτωσης –16 Ιουλίου 2001– της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο επιτρέπεται μόνον εφόσον εκπονηθεί σχέδιο διευθέτησης του χώρου 
προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων (εξαιρουμένων των απαιτήσεων σχετικά με τη θέση του χώρου). Το 
σχέδιο διευθέτησης του χώρου πρέπει να έχει εκπονηθεί μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009.

Αν τα απόβλητα που καταλήγουν στην Barcola είναι επικίνδυνα, ο χώρος υγειονομικής ταφής 
πρέπει να συμμορφώνεται προς τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας περί υγειονομικής ταφής.

Το άρθρο 6, στοιχείο α), της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων ορίζει ότι σε 
χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία. Επιπλέον, η απόφαση 2003/33/EΚ2 του Συμβουλίου καθορίζει τα κριτήρια και 
τις διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τις 
αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων.

Συμπεράσματα

Προκειμένου να διασαφηνιστούν οι ισχυρισμοί του αναφέροντος, η Επιτροπή θα ζητήσει τη 
γνώμη των αρμόδιων ιταλικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων 
πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου, ιδίως δε χωρίς να 
δημιουργείται κίνδυνος, μεταξύ άλλων, για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την 
πανίδα και τη χλωρίδα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
αποβλήτων.
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27.
3 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών 
αποβλήτων, ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
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Στην επιστολή της με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2008, η Ιταλία απάντησε σε ερώτημα της 
Επιτροπής σχετικά με την παρούσα υπόθεση, δηλώνοντας ότι η διαδικασία εξυγίανσης του εν 
λόγω κλειστού χώρου υγειονομικής ταφής (ο οποίος έχει κλείσει από τις 31 Μαΐου 1983) 
είναι ακόμη σε εξέλιξη και ότι η ανάλυση κινδύνων η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί από 
την αρμόδια αρχή θα υποδείξει τα περαιτέρω μέτρα που χρειάζεται ενδεχομένως να ληφθούν.

Ο παλαιός χώρος διάθεσης αποβλήτων χρησίμευε για τη διάθεση αδρανών αποβλήτων και 
τέφρας που προερχόταν από τον παλαιό αποτεφρωτήρα της πόλης. Το 2005, η λιμενική αρχή 
της Τεργέστης, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται η περιοχή του εν λόγω χώρου 
υγειονομικής ταφής, δρομολόγησε, με δική της πρωτοβουλία, διαδικασίες εξυγίανσης των 
μολυσμένων χώρων. Προς τον σκοπό αυτόν, διενεργήθηκαν έρευνες από ιδιωτικά 
εργαστήρια, οι οποίες επανελήφθησαν προσφάτως από κρατικό εργαστήριο (ARPA), 
συμπεριλαμβάνοντας δειγματοληψίες εδάφους, υπόγειων υδάτων, θαλάσσιου ιζήματος, 
θαλάσσιων επιφανειακών υδάτων και αέρα.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που κοινοποίησε το εργαστήριο ARPA, συνάγεται ότι:

1. δεν εντοπίστηκαν προβλήματα μόλυνσης του εδάφους ή της αιωρούμενης σκόνης με 
διοξίνη·

2. αποκαλύφθηκε ορισμένη ποσότητα τέφρας·
3. δεν ανιχνεύθηκε αμίαντος·
4. το στρώμα του γήινου φλοιού που βρίσκεται σε επαφή με το υλικό του χώρου 

υγειονομικής ταφής παρουσιάζει τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια 
μόλυνσης·

5. δεν κατεγράφησαν τιμές που να υπερβαίνουν τα κατώτερα όρια μόλυνσης στα 
υπόγεια ύδατα·

6. για τα θαλάσσια ύδατα δεν βρέθηκαν ενδείξεις έκθεσης στον κίνδυνο·
7. το θαλάσσιο ίζημα συνιστά σύνθετο ζήτημα διότι επηρεάζεται από τις δραστηριότητες 

του παρακείμενου λιμένα της Τεργέστης και από τη θαλάσσια κυκλοφορία, και για 
τον λόγο αυτόν, οι αρχές κρίνουν σκόπιμο να εξεταστεί διεξοδικότερα το παρόν 
σημείο.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι αρμόδιες αρχές προέβησαν στη λήψη κατάλληλων 
μέτρων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του χώρου. 
Παραδείγματος χάριν, το πρόβλημα που θίγεται στο σημείο 2 ανωτέρω αντιμετωπίστηκε με 
σκυρόστρωση πάχους 30-50 cm για την πρόληψη της αιολικής διάβρωσης και της 
απελευθέρωσης στην ατμόσφαιρα. Επίσης, επετράπη η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων 
ενώσεων αθλητισμού και υδάτων στις περιοχές γύρω από το ανάχωμα που περιβάλλει τον 
χώρο υγειονομικής ταφής, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ασφαλτόστρωτη κάλυψη. 
Τέλος, ο δήμος Τεργέστης εξέδωσε διάταξη σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι 
εκσκαφές σε όλη την έκταση του αναχώματος.

Το ζήτημα της Σύμβασης του Aarhus

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στον φάκελο της ποινικής 
ανάκρισης που διενήργησε η εισαγγελία της Τεργέστης, στον οποίο περιέχεται έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής της Barcola. Ο αναφέρων 
εκτιμά ότι αυτή η άρνηση αντιβαίνει στη Σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε 
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πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος4.

Από την παρούσα αναφορά προκύπτει σαφώς ότι ο εν λόγω φάκελος αφορά ανάκριση επί 
ποινικής υπόθεσης. Η Σύμβαση του Aarhus αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση του κοινού 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες τις οποίες κατέχουν οι δημόσιες αρχές κατά την έννοια της 
Σύμβασης. Εντούτοις, το άρθρο 2, σημείο 2, της Σύμβασης διευκρινίζει ότι: «Ο παρών 
ορισμός δεν περιλαμβάνει φορείς ή θεσμικά όργανα που ενεργούν υπό δικαστική ή νομοθετική 
ιδιότητα».

Η οδηγία 2003/4/ΕΚ5 προσάρμοσε κατάλληλα την κοινοτική νομοθεσία προκειμένου να 
συμβαδίζει απολύτως προς τη Σύμβαση του Aarhus. Στο άρθρο 2, σημείο 2 αυτής, παρέχεται 
ο ορισμός της δημόσιας αρχής κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, με την εξής προσθήκη: 
«Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει φορείς ή 
όργανα όταν ενεργούν υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα». Η διάταξη αυτή συνάδει 
απολύτως προς την Σύμβαση του Aarhus.

Συνάγεται ότι οι δικαστικές αρχές δύνανται νομίμως να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες –που συνιστούν περιβαλλοντικές πληροφορίες κατά την έννοια της Σύμβασης–
οι οποίες περιέχονται σε φακέλους του τύπου που αναφέρεται στην παρούσα αναφορά.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή κατανοεί ότι οι διαδικασίες εξυγίανσης του χώρου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη 
και αναμένει την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων από την αρμόδια αρχή, και ιδίως την 
κατάλληλη και ικανοποιητική για τις αρμόδιες αρχές αντιμετώπιση των ζητημάτων που 
θίγονται στα σημεία 4 και 7 ανωτέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει ενημέρωση για την 
παρούσα υπόθεση εκ μέρους των αρμόδιων ιταλικών αρχών εν ευθέτω χρόνω και θα 
ενημερώσει αντίστοιχα την Επιτροπή Αναφορών.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Τα αποτελέσματα των ερευνών που διενήργησαν ιδιωτικά εργαστήρια και επανέλαβε 
ακολούθως κρατικό εργαστήριο (ARPA) έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην προηγούμενη 
ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 20 Φεβρουαρίου 2009 (βλέπε τα σημεία από 1 έως 7 άνωθι).

Σε νέα επιστολή της στις 3 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές 
διευκρινίσεις και περαιτέρω ενημέρωση επί των ανωτέρω σημείων 4 και 7 σχετικά με τους 
χώρους υγειονομικής ταφής και τα ιζήματα.

                                               
4 Η απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (2005/370/ΕΚ) αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 124 της 
17.5.2005, σ. 1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Aarhus από τις 
17.5.2005.
5 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
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Στις 6 Αυγούστου 2009, η Ιταλία απάντησε ως ακολούθως:

Σημείο 4 («το στρώμα του γήινου φλοιού που βρίσκεται σε επαφή με το υλικό του χώρου 
υγειονομικής ταφής παρουσιάζει τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια μόλυνσης»): 
σύμφωνα με το έγγραφο συνοπτικού χαρακτηρισμού που ενέκρινε η περιφέρεια Friuli
Venezia Giulia, οι ρύποι φαίνεται να περιορίζονται εντός των ορίων της περιοχής του 
αναχώματος στην Barcola, όπου επί του παρόντος δεν σημειώνονται παρά ελάχιστες ή 
καθόλου εκλύσεις που να πλήττουν περιοχές εκτός αυτής της ζώνης ή ανθρώπους εντός της 
ίδιας περιοχής ή στις θαλάσσιες περιοχές πλησίον του αναχώματος.

Εν πάση περιπτώσει, η λιμενική αρχή της Τεργέστης έχει αποπερατώσει τα έργα 
σταθεροποίησης του εδάφους στην περιοχή, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε 
εναπομείναν ενδεχόμενο μεταφοράς διοξινών από τον αέρα και δερματικής επαφής με τον 
άνθρωπο και/ή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Τούτο επιτεύχθηκε μέσω της κάλυψης των 
εμφανών στρωμάτων με χαλικόστρωση ή με ασφαλτόστρωση.

Σημείο 7 («το θαλάσσιο ίζημα συνιστά σύνθετο ζήτημα διότι επηρεάζεται από τις 
δραστηριότητες του παρακείμενου λιμένα της Τεργέστης και από τη θαλάσσια κυκλοφορία, 
και για τον λόγο αυτόν, οι αρχές κρίνουν σκόπιμο να εξεταστεί διεξοδικότερα το παρόν 
σημείο»): η λιμενική αρχή της Τεργέστης ολοκλήρωσε το σχέδιο χαρακτηρισμού της 
θαλάσσιας περιοχής πλησίον του χώρου υγειονομικής ταφής. Το εν λόγω σχέδιο 
περιελάμβανε 31 θαλάσσιες μελέτες προς εντοπισμό μετάλλων, πολυχλωριωμένων 
διφαινυλίων (PCB), πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH), τριβουτυλτίνης
(TBT), αμιάντου, κ.λπ., καθώς και τη διεξαγωγή τοξικολογικών δοκιμών και μετρήσεων 
βιοσυσσώρευσης σε δίθυρους οργανισμούς από την περιοχή πλησίον του χώρου υγειονομικής 
ταφής. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η χαμηλή υδατοδιαλυτότητα των διοξινών και η 
απουσία τους από τα αιωρούμενα σωματίδια περιορίζουν την εξάπλωσή τους από την ξηρά 
προς τη θάλασσα. Επιπλέον, οι τιμές συγκέντρωσης διοξινών που ανευρέθηκαν σε ιζήματα 
είναι εξαιρετικά χαμηλές (εκατοντάδες φορές χαμηλότερες) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 
τιμές στην ξηρά.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι οι αρμόδιες αρχές έλαβαν 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στον χώρο υγειονομικής ταφής της Barcola. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ 
περί των αποβλήτων στην παρούσα υπόθεση.


