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Θέμα: Αναφορά 410/2009, του Santangelo Carmelo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης πολιτών «Mare Protetto», για την παράνομη διάθεση 
αποβλήτων σε προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή

Αναφορά 547/2009, του Alfio Fabio Micalizzi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή «Area 
Marina Protetta Isole Ciclopi» (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς 410/2009

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η παράνομη απόρριψη αποβλήτων διενεργείται στην 
προστατευμένη περιοχή «Riserva Naturale Area Marina Isole Ciclopi». Τα απόβλητα 
ρυπαίνουν τα θαλάσσια ύδατα. Οι πολίτες εκεί έχουν υποβάλει πολλές καταγγελίες και 
διαμαρτυρίες για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων, αλλά οι αρχές αδιαφορούν και η 
ρύπανση συνεχίζεται. Ο αναφέρων ζητεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περίληψη της αναφοράς 547/2009

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή «Area Marina Protetta 
Isole Ciclopi» εδώ και μια δεκαετία ρυπαίνεται από λύματα υπονόμων. Ο αναφέρων έχει 
αποταθεί πολλάκις εν προκειμένω στην αστυνομία και σε άλλες αρμόδιες αρχές, αλλά δεν 
έχει υπάρξει καμία αντίδραση. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ποτέ δεν 
ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση σε 
αυτήν την προστατευόμενη περιοχή. Επίσης, ο αναφέρων κάνει λόγο για ένα πλοίο το οποίο 
κατά τον ίδιο μεταφέρει παρανόμως άτομα, δεν είναι ασφαλές και κάνει χρήση των μηχανών 
του σε περιοχές όπου αυτό απαγορεύεται.

2. Παραδεκτό
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Η αναφορά αριθ. 410/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιουνίου 2009 και η αναφορά 
αριθ. 547/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Οι αναφέροντες περιγράφουν την παράνομη απόρριψη αποβλήτων στην προστατευμένη
περιοχή «Riserva Naturale Area Marina Isole Ciclopi» και τη ρύπανση των θαλάσσιων 
υδάτων εξαιτίας της διάθεσης αποβλήτων. Υποστηρίζουν ότι η περιοχή περιβάλλεται από 
παράνομους χώρους απόρριψης αποβλήτων που προέρχονται από πολλά χωριά γύρω από την 
Αίτνα, ότι γίνεται διάθεση αποβλήτων στην προστατευόμενη περιοχή και ότι οι ιταλικές 
αρχές δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του 
φυσικού καταφυγίου.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ1 του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 
υγειονομικής ταφής) προβλέπει μέτρα αποφυγής ή μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και κάθε κινδύνου που προκύπτει για την 
υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Η συγκεκριμένη οδηγία 
επιτρέπει την υγειονομική ταφή των αποβλήτων μόνο σε ειδικά καθορισμένους χώρους που 
πληρούν τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που ορίζει η οδηγία υγειονομικής ταφής. Το άρθρο 14 
της οδηγίας για την υγειονομική ταφή υποχρέωνε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι μέχρι 
τις 16 Ιουλίου 2009 όλοι οι χώροι υγειονομικής ταφής που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας θα διέκοπταν τη λειτουργία τους.
Το άρθρο 6, στοιχείο α), της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων προβλέπει ότι 
σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων που έχουν 
υποστεί επεξεργασία. Επιπλέον, η απόφαση 2003/33/ΕΚ2 του Συμβουλίου προβλέπει 
κριτήρια και διαδικασίες αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής 
σύμφωνα με τις αρχές του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων.

Επιπροσθέτως, η οδηγία 2006/12/ΕΚ3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί των στερεών αποβλήτων (η «οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα») απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων 
θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. 
Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
αποβλήτων (άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας, που από τις 12 Δεκεμβρίου 2010 θα 
αντικατασταθεί από τα άρθρα 13 και 36, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/98/ΕΚ).

Αυτό συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι η απόρριψη αποβλήτων απευθείας στη θάλασσα ή σε 
οποιοδήποτε μέρος που δεν πληροί τις απαιτήσεις υγειονομικής ταφής αντίκειται στην οδηγία 
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων καθώς και στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Η Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια έχει κινήσει αρκετές διαδικασίες επί παραβάσει κατά της 
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1 - 19.
2 ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27. 
3 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9, η οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
απόβλητα καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2006/12/ΕΚ με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου 2010.
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Ιταλίας, αναφορικά με την εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας για τους χώρους υγειονομικής 
ταφής και της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα, πολλές από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 
την καταδίκη της Ιταλίας από το Δικαστήριο. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο η 
απόφαση της 26ης Απριλίου 2007 στην υπόθεση C-135/05, σχετικά με την παρουσία 
χιλιάδων χώρων υγειονομικής ταφής και χώρων απόρριψης αποβλήτων στην ιταλική 
επικράτεια, οι οποίοι δεν συμμορφώνονταν προς τις διατάξεις των προαναφερθεισών 
οδηγιών. Καθώς η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ιταλία δεν είχε ακόμα συμμορφωθεί με την 
απόφαση, εξέδωσε στις 26 Ιουνίου 2009 μια αιτιολογημένη γνώμη βάσει του άρθρου 228 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Τέλος, η περιοχή που επισημαίνουν οι αναφέροντες συμπεριλαμβάνεται στον τόπο κοινοτικής 
σημασίας ITA070028 (Fondali di Acicastello, Isola Lachea - Ciclopi). Σύμφωνα με το άρθρο 
6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα 
μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών 
για τα οποία έχουν ορισθεί οι ζώνες. Συνεπώς, εναπόκειται στις ιταλικές αρχές να εκτιμήσουν 
εάν οι εικαζόμενοι παράνομοι χώροι απόρριψης αποβλήτων μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 
την οικολογική αξία της περιοχής, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Προκειμένου να διασαφηνιστούν οι ισχυρισμοί των αναφερόντων και να εξακριβωθεί η 
συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται στις καταστάσεις 
που περιγράφονται, η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη των αρμόδιων ιταλικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Αναφορές 410/2009 και 547/2009

Στις 16 Απριλίου 2010, οι ιταλικές αρχές απάντησαν ως προς τη διαδικασία που 
ακολούθησαν κατά τη λήψη μέτρων για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η 
περιφερειακή αρχή της Σικελίας ζήτησε, με επιστολή της 9ης Απριλίου 2010, από τη 
δημοτική αρχή (Aci Castello) να προβεί σε απομάκρυνση, αποστολή προς ανάκτηση ή 
διάθεση των αποβλήτων, καθώς και στην αποκατάσταση των περιοχών στην προηγούμενη 
κατάστασή τους, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η περιφερειακή αρχή ζήτησε από 
τη δημοτική αρχή να εφαρμόσει συγκεκριμένα το άρθρο 192, παράγραφος 3, του 
ενοποιημένου κειμένου του ιταλικού περιβαλλοντικού κώδικα που καθορίζεται στο 
νομοθετικό διάταγμα αριθ. 153 της 3ης Απριλίου 2006, «με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 255 και 256» (όσον αφορά την απαγόρευση της 
εγκατάλειψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην ξηρά ή σε ύδατα). 

Ο δήμαρχος ζήτησε την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος για την εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών, προσδιορίζοντας την προθεσμία περάτωσής τους. Αν η προθεσμία 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας λήξει χωρίς οι περιοχές να έχουν αποκατασταθεί και να 
έχουν επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή τους, η δημοτική αρχή απαιτείται να 
μεριμνήσει για την εκτέλεση των εργασιών με δαπάνες των ενδιαφερόμενων μερών. 
Ζητήθηκε επίσης η κατάρτιση ειδικής έκθεσης και δήλωσης περί της εκτέλεσης των 
εργασιών για την αποκατάσταση των περιοχών. 

Η δημοτική αρχή απάντησε ότι τα απόβλητα είχαν αυξηθεί λόγω της καταστροφής μιας 
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προβλήτας που είχε κατασκευαστεί στη νήσο Lachea. Τα εν λόγω απόβλητα είχαν ήδη 
απομακρυνθεί, ανακτηθεί και διατεθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, οι 
αρχές προγραμμάτισαν επιχείρηση καθαρισμού του θαλάσσιου υπεδάφους του λιμένα της 
πόλης Acitrezza, καθώς και άλλων παράκτιων περιοχών. Οι εν λόγω εργασίες επρόκειτο να 
εκτελεσθούν από την Αρχή για την Προστατευόμενη Θαλάσσια Ζώνη και από τοπικές 
εθελοντικές οργανώσεις. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Περιβαλλοντικές Κυριακές 2010».

Οι ιταλικές αρχές θα διενεργήσουν συμπληρωματικούς ελέγχους ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η εξεύρεση των απαραίτητων λύσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
προκλήθηκαν εξαιτίας της διάθεσης των αποβλήτων στις πληττόμενες περιοχές. Η Αρχή για 
την Προστατευόμενη Θαλάσσια Ζώνη κάλεσε επίσης κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφθεί τις 
συγκεκριμένες περιοχές. Λαμβανομένης υπόψη της απάντησης των ιταλικών αρχών, δεν είναι 
δυνατόν να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ βάσει των 
πληροφοριών που έχει επί του παρόντος στη διάθεσή της η Επιτροπή.


