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1. Από την έναρξη της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου (2004) του Κοινοβουλίου έως τα 
τέλη του 2010, η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε 114 αναφορές σχετικά με ζητήματα που 
αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Την ίδια περίοδο, η Επιτροπή Αναφορών 
πραγματοποίησε τέσσερις διερευνητικές αποστολές για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την 
κατάσταση α) στο Fos-sur-Mer (Γαλλία), όπου οι αρχές βρίσκονταν στο στάδιο 
κατασκευής ενός αποτεφρωτήρα προκειμένου να κλείσει ο παλαιότερος και μεγαλύτερος 
χώρος υγειονομικής ταφής στην Ευρώπη, β) στο Path Head (Ηνωμένο Βασίλειο), όπου οι 
πολίτες ανησυχούσαν για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους από έναν 
ανεπαρκώς ασφαλισμένο χώρο υγειονομικής ταφής που βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στις 
κατοικίες τους, γ) στην Huelva (Ισπανία), σχετικά με τις επιπτώσεις της συσσώρευσης 
μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων που θεωρούνται υποπροϊόντα βιομηχανικής διαδικασίας 
και, τέλος, δ) στην Campania (Ιταλία), μια περιοχή που επί σειρά ετών αντιμετωπίζει 
προβλήματα με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

2. Οι αναφορές σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν σταθερά την πλειονότητα 
των αναφορών που υποβάλλονται, και οι αναφορές που αφορούν τα απόβλητα 
αποτελούν σημαντική υποομάδα τους. Τα ζητήματα διαχείρισης των αποβλήτων 
επηρεάζουν τους πολίτες με ιδιαίτερα άμεσο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ· κατά συνέπεια, 
οι αναφορές προέρχονται από ικανοποιητικό δείγμα κρατών μελών. Τα βασικά ζητήματα 
που τέθηκαν αφορούσαν τη συνολική οργάνωση της διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων (42). Το δεύτερο σημαντικότερο θέμα ήταν η δημιουργία νέων ή η 
διαχείριση υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής (37) και το τρίτο η κατασκευή ή η 
λειτουργία αποτεφρωτήρων (17). Ωστόσο, πολύ συχνά, όλα αυτά τα θέματα είναι 
αλληλένδετα και η κατηγοριοποίηση των αναφορών είναι ασαφής.

3. Προκειμένου να βελτιωθεί η γενική διαχείριση των αποβλήτων, οι δημόσιες αρχές 
ενδέχεται να υποχρεωθούν να επεκτείνουν υφιστάμενους ή να ανοίξουν καινούργιους 
χώρους υγειονομικής ταφής σε σύντομο διάστημα. Ομοίως, η εγκατάσταση 
αποτεφρωτήρων αποτελεί την εύλογη μέθοδο για τον περιορισμό των απορριμμάτων (και 
τη λήψη ενέργειας), αλλά συναντά την αντίσταση των πιο άμεσα πληττόμενων 
πληθυσμών που ζουν κοντά στις περιοχές αυτές.

4. Οι αναφορές σχετικά με τη διάθεση τοξικών αποβλήτων είναι λιγότερες (12)· ωστόσο, το 
ζήτημα δεν μπορεί να απομονωθεί εντελώς από τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, 
καθώς ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο κατηγοριών αποβλήτων δεν είναι πάντα ο 
ιδανικός, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση των χώρων υγειονομικής ταφής.

5. Φαίνεται να υπάρχει γενική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ ότι η προτιμώμενη προσέγγιση για 
τη διαχείριση των αποβλήτων είναι να τεθεί ως προτεραιότητα η μείωση γενικά των 
ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται και πιο συγκεκριμένα του είδους των αποβλήτων 
που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Ο στόχος είναι να 
αντιστραφεί η ιεράρχηση των αποβλήτων, να απομακρυνθούμε από τη «διάθεση» και να 
μεταβούμε στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την παραγωγή 
ενέργειας από απόβλητα. Αυτή η προσέγγιση διατυπώνεται στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα1, που καθιστά πιο αυστηρή και εκσυγχρονίζει την προκάτοχό της οδηγία του 

                                               
1 2008/98/EΚ.
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20061. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα ήταν ο 
Δεκέμβριος του 2010. Συνεπώς, προκαλεί μεγάλο προβληματισμό το γεγονός ότι μόνο 
έξι κράτη μέλη συμμορφώθηκαν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ενεργά μέτρα με 
σκοπό να διασφαλίσει ότι τα υπόλοιπες χώρες θα ξεκινήσουν επειγόντως την εφαρμογή.

6. Δύο οδηγίες καλύπτουν τις μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων: η οδηγία περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 και η οδηγία για την αποτέφρωση αποβλήτων3. 
Άλλες οκτώ οδηγίες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων: ιλύς καθαρισμού 
λυμάτων4, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές5, συσκευασίες και απορρίμματα 
συσκευασίας6, απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας7, οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους8, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός9, πολυχλωροδιφαινύλια και 
πολυχλωροτριφαινύλια (PCB και PCT)10 και απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)11.

7. Τέλος, το περίπλοκο μείγμα οδηγιών σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη δημόσια διαβούλευση χρησιμοποιείται επίσης κατά την εξέταση 
αναφορών σχετικά με τα απόβλητα. Υπάρχουν οδηγίες για: την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον12, την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων13, 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες14 και τη συμμετοχή του 
κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το 
περιβάλλον15. Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, και λαμβάνοντας υπόψη το 
περιεχόμενο των αναφορών, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, την οδηγία περί υγειονομικής ταφής, την οδηγία για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων, καθώς και στο σύνολο των οδηγιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη δημόσια διαβούλευση.

Συνολική διαχείριση των αποβλήτων

8. Ο βασικός στόχος της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα είναι η «υποχρέωση διαχείρισης 
των αποβλήτων κατά τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, η ενθάρρυνση της εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων και, 
σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"».

9. Σύμφωνα με τα τελευταία (2009) στοιχεία της Eurostat, η μέση ποσότητα αστικών 

                                               
1 2006/12/EΚ.
2 1999/31/EΚ.
3 2000/76/EΚ.
4 75/439/ΕΟΚ.
5 2006/66/EΚ.
6 94/62/EΚ.
7 2006/21/EΚ.
8 2000/53/EΚ.
9 2002/96/EΚ.
10 96/59/EΚ.
11 2002/95/EΚ.
12 85/337/ΕΟΚ.
13 2001/42/EΚ.
14 2003/4/EΚ.
15 2003/35/EΚ.
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αποβλήτων που παράγεται ανά άτομο/έτος είναι 513 kg. Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση 
μεταξύ του πλούτου και της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων, παρότι η σχέση 
αυτή δεν είναι σταθερή. Όσον αφορά την υγειονομική ταφή, το μέσο ποσοστό στην ΕΕ 
είναι 38%. Εδώ, οι πλουσιότερες χώρες βρίσκονται σαφώς στο κάτω μέρος της κλίμακας 
(0-5% για BE, DK, DE, NL, AT, SE), ενώ ιδίως τα νέα κράτη μέλη και ορισμένα 
μεσογειακά κράτη εξακολουθούν να καταφεύγουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
υγειονομική ταφή, με το ποσοστό στη Βουλγαρία να ανέρχεται σε 100%! Αντιθέτως, στις 
ίδιες χώρες που διαπιστώνονται χαμηλά ποσοστά υγειονομικής ταφής παρατηρούνται 
άνω του μέσου όρου ποσοστά ανακύκλωσης (ΕΕ=24%) και αποτέφρωσης (ΕΕ=20%), με 
τη Γερμανία στην πρώτη θέση όσον αφορά την ανακύκλωση με ποσοστό 48% και τη 
Σουηδία στην πρώτη θέση όσον αφορά την αποτέφρωση με ποσοστό 49%.

10. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την εικόνα: «Αναμένεται ότι θα συνεχισθούν οι μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή και την επιβολή των 
υφιστάμενων διατάξεων, αν δε ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ με στόχο 
να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη και να εξασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες[…]Η 
συμμόρφωση προς τους στόχους της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη συλλογή, την ανακύκλωση και 
την εκτροπή από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, θα παραμείνει προτεραιότητα 
και ορισμένα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να 
τους επιτύχουν».1

11. Και οι ίδιες οι αναφορές το αντικατοπτρίζουν αυτό, καθώς οι περισσότερες αναφορές 
που αφορούν τη γενική οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων προέρχονται από την 
Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Οι πολίτες ανησυχούν για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους από απορρίμματα που παραμένουν 
στους δρόμους χωρίς να συλλέγονται, από οσμές που αναδίδουν οι χώροι υγειονομικής 
ταφής, από μόλυνση των υπόγειων υδάτων και ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω 
ακατάλληλης ενδιάμεσης ή τελικής αποθήκευσης των αποβλήτων, από παράνομη 
διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων κ.λπ.

12. Υπάρχει η αίσθηση ότι οι δημόσιες αρχές δεν ελέγχουν την κατάσταση, οι πολίτες ενίοτε 
δεν είναι προετοιμασμένοι να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να 
συνεισφέρουν στις λύσεις, η σχέση εμπιστοσύνης έχει καταστραφεί και παρατηρείται μια 
αρνητική τάση προς την ανοικτή αντιπαράθεση και την αδράνεια. «… η κατάσταση είναι 
ιδιαίτερα προβληματική ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: του σχετικά μεγάλου 
πληθυσμού της περιφέρειας (αρκετές χιλιάδες κάτοικοι σε μια μικρή περιοχή), του 
χαμηλού βαθμού ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
και επομένως των προβλημάτων αποδοχής των προτεινόμενων λύσεων από το κοινό, των 
καθυστερήσεων στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό κ.λπ. Η Επιτροπή 
επιχείρησε, τόσο μέσω νομικών διαδικασιών όσο και μέσω χρηματοδοτικής ενίσχυσης, 
να διορθώσει την κατάσταση αυτή και να προαγάγει τα κατάλληλα μέσα διαχείρισης της 
διάθεσης των στερεών αποβλήτων[…]».2

13. Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης 
και διατήρησης που έχουν καθοριστεί νόμιμα είναι η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας 

                                               
1 COM (2011)0013 τελικό.
2 CM814289.doc.
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των πολιτών, η αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού. Εξάλλου, όλες οι εκθέσεις των διερευνητικών αποστολών 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με ζητήματα αποβλήτων επισημαίνουν την ανεπαρκή 
ή την ανύπαρκτη επικοινωνία μεταξύ πολιτών και αρχών, που άλλωστε καταδεικνύεται 
και από τις βίαιες διαδηλώσεις των πολιτών που αναφέρονται στον Τύπο.

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων

14. Ενώ ο γενικός στόχος είναι να εξαλειφθεί η ανάγκη για την ύπαρξη χώρων υγειονομικής
ταφής στο άμεσο μέλλον, υπάρχει η κληρονομιά του παρελθόντος και ενίοτε, σύμφωνα 
με τις αρμόδιες αρχές, μια βραχυπρόθεσμη επείγουσα ανάγκη να επεκταθούν οι 
υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής ή να δημιουργηθούν καινούριοι για την 
αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων ορίζει τις παραμέτρους για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και για τον 
καθορισμό κοινών διαδικασιών ελέγχου κατά την περίοδο λειτουργίας και μετέπειτα 
διαχείρισης. Οι χώροι υγειονομικής ταφής που έκλεισαν πριν από τη μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

15. Τα κριτήρια που απαριθμούνται στην οδηγία αφορούν τη θέση, τον έλεγχο των υδάτων 
και τη διαχείριση των στραγγισμάτων, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τον 
έλεγχο των αερίων, τις οχλήσεις και τους κινδύνους, τη σταθερότητα και τους φραγμούς.
Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει αρκετές αναφορές –ιδίως την αναφορά που οδήγησε 
στη διερευνητική αποστολή στο Path Head (Ηνωμένο Βασίλειο)– που αφορούσαν 
χώρους υγειονομικής ταφής που απέχουν το πολύ 100 μέτρα από τα πιο κοντινά σπίτια 
και όπου ο πληθυσμός πλήττεται από επιβλαβείς οσμές, αυξημένη ατμοσφαιρική 
ρύπανση και εξάπλωση παρασίτων κοντά στα σπίτια τους· ωστόσο, ο καθορισμός των 
ακριβών απαιτήσεων για τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας η οποία κατοχυρώνεται στις 
Συνθήκες.

16. Ανησυχίες που εκφράζονται συχνά στις αναφορές σχετικά με τους χώρους υγειονομικής 
ταφής αφορούν τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων, κυρίως επειδή οι παλαιότεροι χώροι 
υγειονομικής ταφής μπορεί να μην διαθέτουν στεγανή μεμβράνη για την αποτροπή της 
διαρροής στους υδροφόρους ορίζοντες ή οι μεμβράνες αυτές μπορεί να φαίνονται 
φθαρμένες και να δημιουργούν υποψίες διαρροής.

17. Τα έργα για την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής γίνονται συχνά αντικείμενο 
αμφισβήτησης λόγω της σχεδιαζόμενης θέσης τους· οι αναφέροντες πιστεύουν ότι 
παραβιάζουν ζώνες που προστατεύονται για περιβαλλοντικούς ή πολιτιστικούς λόγους, ή 
ότι θα δημιουργηθούν σε γεωλογικά ασταθές έδαφος και υπερβολικά κοντά σε 
αποθέματα υπόγειων υδάτων/πόσιμου νερού. Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να 
διαπιστωθεί εάν αυτοί οι φόβοι είναι αντικειμενικά δικαιολογημένοι. Ενδέχεται επίσης 
να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εκστρατείας για την αμφισβήτηση των σχεδιαζόμενων 
θέσεων που προτείνουν οι δημόσιες αρχές.

18. Οι πολίτες εκφράζουν συχνά τις ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης και της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα 
με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής, οι εθνικές αρχές πρέπει να εκδώσουν άδεια για 
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τη λειτουργία ενός χώρου υγειονομικής ταφής. Μια ΕΠΕ πρέπει να διενεργείται όταν 
ένας χώρος υγειονομικής ταφής «ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον». Οι χώροι υγειονομικής ταφής περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, κατά 
συνέπεια υπόκεινται στα κριτήρια για τα κατώφλια που ορίζουν τα κράτη μέλη. Εφόσον 
οι άδειες συμμορφώνονται με τις παραμέτρους που ορίζονται στην οδηγία και έχει 
διεξαχθεί η ΕΠΕ, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να παρεμβαίνει σε αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι εθνικές αρχές.

19. Είναι δύσκολο να κατανοήσουν οι πολίτες ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παρέμβει έως ότου 
ολοκληρωθεί ολόκληρη η διαδικασία και χορηγηθεί η άδεια. Υπάρχει η αίσθηση ότι η 
ΕΕ μπορεί να αναλάβει δράση μόνον «αφού προκληθεί η βλάβη». Ωστόσο, νομικές 
διαδικασίες μπορούν να κινηθούν μόνο μετά την έγκριση ενός σχεδίου από τα κράτη 
μέλη.

Αποτεφρωτήρες αποβλήτων

20. Οι άδειες για την εγκατάσταση αποτεφρωτήρων βρίσκουν παρόμοια αντίσταση με τους 
χώρους υγειονομικής ταφής, με τους φόβους να επικεντρώνονται στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση και τις αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή/και σε περιβαλλοντικά 
προστατευόμενες περιοχές.

21. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι, χάρη στην πιο πρόσφατη τεχνολογία, έχουν μειωθεί 
σημαντικά οι εκπομπές από τους αποτεφρωτήρες. Σε ορισμένα κράτη μέλη –ιδίως σε 
αυτά με υψηλά επίπεδα αποτέφρωσης των αποβλήτων–, οι τοπικοί πληθυσμοί φαίνεται 
να δέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό τους αποτεφρωτήρες, ίσως επειδή αναγνωρίζουν τα 
οφέλη τους όσον αφορά την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας.

22. Εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές: άδεια εγκατάστασης βάσει της οδηγίας για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων και διεξαγωγή ΕΠΕ υπ’°ευθύνη των εθνικών αρχών.

23. Οι δημόσιες αρχές επιλέγουν συχνά περιοχές που πλήττονται ήδη από έντονη 
ατμοσφαιρική ρύπανση για την εγκατάσταση αποτεφρωτήρων, βάσει της λογικής «η 
ζημιά έχει ήδη γίνει, επομένως περισσότερη ρύπανση δεν θα έχει καμία διαφορά». Η 
διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας 
μέσω της μεθανοποίησης συχνά παραβλέπεται.

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων1

24. Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της τον Ιανουάριο του 2011 με σκοπό την 
ανασκόπηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του πρώτου εγγράφου 
σχετικά με τη στρατηγική για τα απόβλητα2, και την τροφοδότηση της αξιολόγησης του 
6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον3.

                                               
1 COM (2011)0013 τελικό.
2 COM(2005) 0666.
3 Απόφαση 1600/2002/ΕΚ.
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25. Από το 2005, η Επιτροπή αναβάθμισε τις δράσεις υποστήριξης –συμπεριλαμβανομένων 
4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ το διάστημα 2005/6– με στόχο να βελτιωθεί η εφαρμογή και 
η επιβολή σε εθνικό επίπεδο του κεκτημένου της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τα 
απόβλητα. Ωστόσο, στα τέλη του 2009, οι υποθέσεις παραβάσεων σχετικά με τα 
απόβλητα αποτελούσαν το 20% όλων των περιβαλλοντικών παραβάσεων.

26. Καίριας σημασίας στη στρατηγική της Επιτροπής είναι η ιδέα της ανάλυσης του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, εξετάζοντας ένα προϊόν από το στάδιο της άντλησης πόρων μέχρι 
το στάδιο της τελικής διάθεσής του. Στην ιεράρχηση των τρόπων διαχείρισης των 
αποβλήτων ευνοείται πρωτίστως η πρόληψη, ακολουθούμενη από την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση, με τη διάθεση αποβλήτων να 
αποτελεί την ύστατη λύση. Η νομοθεσία έχει απλοποιηθεί: για παράδειγμα, η οδηγία για 
τα επικίνδυνα απόβλητα και η οδηγία για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 
ενσωματώθηκαν στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, ενώ παράλληλα 
εκσυγχρονίστηκαν οι απαιτήσεις για τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.

27. Η πολιτική για την ανακύκλωση των αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ αναπτύσσεται 
περαιτέρω. Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα καθιέρωσε τον στόχο της ανακύκλωσης 
κατά 50% των αστικών αποβλήτων, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020. Η 
διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής1. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων καθορισμού στόχων 
όσον αφορά τη συλλογή ή/και την ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων. Ένας 
σημαντικός παράγοντας, που συχνά παραβλέπεται, είναι το γεγονός ότι η βιομηχανία της 
ανακύκλωσης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έως μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας!

28. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ είναι δυνατόν να διακρίνουμε ορισμένες 
ενθαρρυντικές τάσεις, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο περιθώριο προόδου. Αρχικά, 
πρέπει να δοθεί έμφαση στην ορθή εφαρμογή και επιβολή του ήδη υφιστάμενου 
κεκτημένου της ΕΕ για τα απόβλητα. Είναι σημαντικό να εξαλειφθούν οι σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού. Η Επιτροπή προτείνει υποστηρικτικά μέτρα, αλλά αναμένει από τα κράτη 
μέλη που υστερούν να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες. Αυτό δεν θα είναι δυνατό 
χωρίς την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών και τη σημαντικά αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού.

29. Κατά την εκπόνηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ, που αναμένεται να δημοσιευτεί το 
δεύτερο εξάμηνο του 2011, είναι πιθανό να δοθεί έμφαση στη σημασία των δομών 
διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 
Η Επιτροπή πιστεύει ότι μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν. Οι 
δικαστές οργανώθηκαν δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας. Και άλλοι, όπως 
νομοθέτες σε υποεθνικό επίπεδο, φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα 
επιθεώρησης και εποπτείας ή όσοι διαδραματίζουν κάποιον ρόλο σε επενδυτικές 
αποφάσεις, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από παρόμοιες ρυθμίσεις.

                                               
1 COM/2010/235.
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Υπηρεσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα

30. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τα απόβλητα, η Επιτροπή διεξήγαγε μια μελέτη σκοπιμότητας1 με σκοπό να 
διερευνηθούν τα οφέλη και το κόστος σύστασης μιας ειδικής υπηρεσίας η οποία θα 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ 
για τα απόβλητα.

31. Υπογραμμίστηκαν τα παρακάτω προβλήματα:
• πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες όσον αφορά τη διεξαγωγή 

επιθεωρήσεων και ελέγχων και την ανάληψη άλλων ενεργειών για την ορθή επιβολή 
της νομοθεσίας για τα απόβλητα·

• οργανωτικά προβλήματα, όπως ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών και υποεθνικών φορέων με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα απόβλητα, 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας·

• σε ορισμένα κράτη μέλη, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα 
θεωρείται χαμηλή προτεραιότητα, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή κατανομή πόρων για 
σκοπούς επιβολής·

• άλλο ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη τεχνικών δυνατοτήτων για την εκπόνηση σχεδίων 
και προγραμμάτων διαχείρισης των αποβλήτων.

32. Στη συνέχεια, στη μελέτη αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής: υψηλό επίπεδο 
μη συμμόρφωσης, παράνομη απόρριψη και παράνομες μεταφορές αποβλήτων, υψηλός 
αριθμός καταγγελιών πολιτών, υποθέσεις επί παραβάσει ενώπιον του ΕΔ και, κατά 
συνέπεια, μη ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος, τον πρωταρχικό, δηλαδή, στόχο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα.

33. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες αρμοδιότητες και πόροι 
για την αντιμετώπιση των υποκείμενων προβλημάτων σε επίπεδο ΕΕ. Προτείνεται να 
αναληφθεί σειρά σημαντικών καθηκόντων προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση της ΕΕ 
στον τομέα των αποβλήτων:
• επιτόπου επιθεωρήσεις, έλεγχοι και ενέργειες επιβολής·
• βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, της συγκέντρωσης δεδομένων και της 

καθοδήγησης·
• άμεση κατάρτιση και κατάρτιση εκπαιδευτών για τους υπαλλήλους των κρατών 

μελών που εργάζονται στον τομέα των αποβλήτων·
• ίδρυση κέντρου εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας.

34. Οι θεσμικές επιλογές που συνιστώνται είναι η αύξηση των πόρων που διατίθενται στην 
Επιτροπή (ΓΔ Περιβάλλοντος), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τη 
Eurostat. Μεσοπρόθεσμα, προτείνεται η σύσταση υπηρεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα.

Προκαταρκτικά συμπεράσματα

                                               
1 Μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα της σύστασης Υπηρεσίας για την Εφαρμογή της Νομοθεσίας για τα 
Απόβλητα (Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency), αναθεωρημένη 
τελική έκθεση, 7 Δεκεμβρίου 2009.
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35. Τα κράτη μέλη –σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο– φέρουν τη βασική ευθύνη 
για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι πολίτες συχνά καταλογίζουν ευθύνες στην 
ΕΕ, αλλά η Ένωση δεν διαθέτει τα μέσα για την επιβολή των νόμων που εγκρίνει. Αυτό 
εγείρει το ζήτημα της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων και της «Ευρώπης» γενικά. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι τα κράτη μέλη έχουν επαναπαυτεί και δίνουν ελάχιστη 
προτεραιότητα σε ένα πρόβλημα που απασχολεί έντονα τους πολίτες. Τα απόβλητα δεν 
συνιστούν ελκυστικό θέμα, από πολιτικής άποψης.

36. Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης των 
αποβλήτων. Τίποτα δεν πρόκειται να επιτευχθεί ένα δεν διατεθούν περισσότεροι πόροι 
για τη διαχείριση των αποβλήτων. Θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο δέσμευσης 
ενός ποσοστού πόρων του Ταμείου Συνοχής ή άλλης άμεσης χρηματοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για παράδειγμα.

37. Η έγκριση της χορήγησης χρηματοδότησης της ΕΕ σε ένα έργο πρέπει να υπόκειται σε 
αυστηρούς όρους όσον αφορά τη συμμόρφωση του εν λόγω έργου με τη νομοθεσία και 
τις απαιτήσεις της ΕΕ, όπως είναι η ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων και οι στόχοι 
ανακύκλωσης. Πρέπει να υπάρξει στενή παρακολούθηση των προτύπων επιβολής και να 
εφαρμοστούν διαδικασίες ελέγχου των δαπανών.

38. Το επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος που ορίζει η οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα είναι φιλόδοξο. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat 
και το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν τήρησαν την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας 
πλαίσιο για τα απόβλητα δείχνουν ότι η εφαρμογή του κεκτημένου της νομοθεσίας για τα 
απόβλητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη.

39. Οι δυνατότητες επιθεώρησης και επιβολής πρέπει να ενισχυθούν σε επίπεδο κράτους 
μέλους και σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει τους απαραίτητους πόρους ώστε 
να ανταποκριθεί στον ρόλο του θεματοφύλακα της Συνθήκης. Στον τομέα της 
διαχείρισης των αποβλήτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επικεντρωθεί η Επιτροπή σε 
πιο συστημικά/διαρθρωτικά κενά όσον αφορά την εφαρμογή, όπως η έλλειψη επαρκών 
δικτύων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, η υπερβολική εξάρτηση από την 
υγειονομική ταφή ή τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, 
αξιολογώντας, για παράδειγμα, τη συμμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων 
των κρατών μελών με τη νομοθεσία της ΕΕ.

40. Ο διάλογος με τους πληττόμενους πληθυσμούς πρέπει να βελτιωθεί και οι πολίτες πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με αποτελεσματικούς μηχανισμούς διοικητικού και 
δικαστικού ελέγχου. Οι αναφέροντες πρέπει να ενθαρρύνονται να αξιοποιούν πλήρως 
αυτούς τους μηχανισμούς, που μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί και επωφελείς από 
ό,τι η λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για μεμονωμένες 
εγκαταστάσεις.

41. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής 
Αναφορών μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Αναγνωρίζεται 
ότι οι εθνικές αρχές έχουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας κατά τη λήψη αποφάσεων 
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σχετικά με τη θέση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Εάν οι ανησυχίες των 
αναφερόντων είναι δικαιολογημένες, η διευκόλυνση του διαλόγου μπορεί να οδηγήσει 
στην ανάληψη επανορθωτικής δράσης προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.


