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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1036/2009, του Antonio Lupo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Comitato Vigiliamo per la Discarica», η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, 
σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην επαρχία του 
Τάραντα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ζητείται από το 
τελευταίο να διενεργήσει ελέγχους σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην 
επαρχία του Τάραντα και πιθανώς να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για 
μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η Επιτροπή οφείλει να παρέμβει κατά της Ιταλίας για την 
παραβίαση των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα, διότι στην περιφέρειά του (Puglia) 
και πιο συγκεκριμένα στην επαρχία του (Τάραντας), υπάρχουν αρκετοί χώροι υγειονομικής 
ταφής οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση να δέχονται απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
αποβλήτων – επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) χωρίς να έχει προηγουμένως επαληθευθεί εάν 
υπάρχουν άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις διάθεσης, πιο κοντά στον τόπο προέλευσης των 
αποβλήτων προς διάθεση.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επανειλημμένως αποφανθεί ότι 
τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
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αποβλήτων για περιβαλλοντικούς λόγους (καθώς και λόγους δημοσίας υγείας) και ότι με τη 
μη θέσπιση περιορισμών στη δυνατότητα του χώρου υγειονομικής ταφής στην επαρχία του 
Τάραντα να δέχεται απόβλητα από ολόκληρη την Ιταλία, η τελευταία έχει παραβιάσει την 
αρχή της εγγύτητας και, ως εκ τούτου, τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η αρχή της αυτάρκειας και της εγγύτητας στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων ορίζεται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ1 (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα) και επιβεβαιώνεται στο 
άρθρο 16 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ2 (η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα).

Οι διατάξεις αυτές υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να δημιουργούν στην επικράτειά τους 
επαρκή δυναμικότητα διάθεσης η οποία επιτρέπει τη διάθεση αποβλήτων σύμφωνα με τις 
αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας.

Οι εν λόγω διατάξεις δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν θετικά μέτρα για την 
ενεργή διοχέτευση των αποβλήτων στην πλησιέστερη κατάλληλη εγκατάσταση διάθεσης, 
παρόλο που, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΚ, εάν ένα κράτος μέλος το πράξει (βάσει όρων 
που περιλαμβάνονται σε άδειες, σε σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων ή σε νομοθετικές 
πράξεις) αυτό κρίνεται δικαιολογημένο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δυνάμει του άρθρου 5 
της οδηγίας 2006/12/ΕΚ και του άρθρου 16 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (βλ. επίσης ΔΕΚ C-2/90 
και C-324/99).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αναφέρων απέστειλε απευθείας στην Επιτροπή και επιστολή 
για το ίδιο θέμα (τον Ιούλιο του 2009), καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία (τον Οκτώβριο 
του 2009), και έλαβε απάντηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2009 και 
τον Ιανουάριο του 2009 αντιστοίχως.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και της δράσης που έχει ήδη αναληφθεί σε σχέση με τον 
αναφέροντα, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την εν λόγω 
υπόθεση.

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9-21.
2 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30.


