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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0929/2019 του G.R., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ανακύκλωση και χωριστή συλλογή αποβλήτων στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια σχετικά με την αδυναμία της Ρουμανίας να 
διασφαλίσει μια υποδομή ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής αποβλήτων. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι στην πόλη του, το Târgoviște, καθώς και στις περισσότερες πόλεις και χωριά 
της Ρουμανίας, τα απόβλητα δεν διατίθενται ούτε συλλέγονται χωριστά και δεν υπάρχει 
πρόθεση για κάτι τέτοιο στο εγγύς μέλλον. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση των υπηρεσιών 
της ΕΕ για την επίτευξη της συμμόρφωσης της Ρουμανίας προς τις υποχρεώσεις της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαρτίου 2020

 Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Ρουμανία διατρέχει τον κίνδυνο να μην επιτύχει τον στόχο του 2020 
σχετικά με την προετοιμασία του 50% των αστικών αποβλήτων για 
επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση, που συνεπάγεται την εφαρμογή χωριστής συλλογής. Η 
Ρουμανία ακόμη εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων. Η διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί να είναι βασικό πρόβλημα. Η χώρα έχει 
πολύ χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων (14%, εκ του οποίου το 7% συνιστά 
ανακύκλωση υλικών και το άλλο 7% λιπασματοποίηση) και πολύ υψηλά ποσοστά απόρριψης 
σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στην έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης που δημοσιεύθηκε το 
20181, η Επιτροπή ανέφερε ότι η χώρα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή 

1 COM(2018) 656 final.
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των κατάλληλων μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή επέμεινε ότι 
τα σχέδια που αφορούν την κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων δεν έχουν αναπτυχθεί 
επαρκώς. 

Η Επιτροπή ενίσχυσε επίσης τον διάλογο με τη Ρουμανία σχετικά με τα απόβλητα, μεταξύ 
άλλων βάσει της επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής του 2019 (EIR)2, 
στην οποία αναλύεται η κατάσταση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων, και διατυπώνονται συστάσεις.

Επιπλέον, διατίθενται κονδύλια από την ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων. Επί του 
παρόντος, 18 συγχρηματοδοτούμενα έργα περιλαμβάνουν συνιστώσα για τη χωριστή συλλογή. 
Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η Επιτροπή αναμένει ότι τα έργα θα 
ανταποκριθούν στις επενδυτικές ανάγκες που προσδιορίζονται στα σχέδια διαχείρισης των 
αποβλήτων της χώρας, ιδίως όσον αφορά τη χωριστή συλλογή. 

Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία επί παραβάσει αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό μέσο 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα απόβλητα, το οποίο μπορεί να 
λειτουργήσει ως καταλύτης για την έγκριση από τις αρχές πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την 
ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Επιτροπή 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ) της 18ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-301/17, η οποία αφορά 68 χώρους 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων που θα έπρεπε να είχαν κλείσει έως τις 16 Ιουλίου 2009. Τον 
Ιανουάριο του 2020, 48 από αυτούς τους χώρους εξακολουθούσαν να είναι ανοιχτοί. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την κατάσταση των 101 δημοτικών χώρων υγειονομικής ταφής 
που υπόκεινται στη Συνθήκη Προσχώρησης (οι οποίοι αποτελούσαν αντικείμενο παρέκκλισης 
έως τις 16 Ιουλίου 2017).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα προβλήματα που εγείρει ο αναφέρων και έχει λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν όχι μόνο στην επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και στη διευκόλυνση της κατασκευής των απαραίτητων 
υποδομών, κυρίως μέσω συγχρηματοδότησης από την ΕΕ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Φεβρουαρίου 2022

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση 
αποβλήτων στη Ρουμανία και, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της, παρέχει τεχνική 
υποστήριξη. Τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελούν επίσης αντικείμενο πολιτικού 
διαλόγου με διάφορους τρόπους. 

Πρώτον, υπάρχει συνεχής διάλογος με τις αρχές της Ρουμανίας σε τεχνικό επίπεδο, είτε μέσω 
συναντήσεων για τη συζήτηση τεχνικών πτυχών σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης όσον 
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και την υποβολή συστάσεων είτε στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει: 

1) Συστάσεις: Η Επιτροπή έχει ενισχύσει τον διάλογο με τη Ρουμανία σχετικά με τα 

2 https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
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απόβλητα, μεταξύ άλλων βάσει της επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής του 2019 (EIR), στην οποία αναλύεται η κατάσταση σε διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων, και διατυπώνονται συστάσεις οι οποίες επίσης 
συζητούνται με τις αρχές της Ρουμανίας. Συστάσεις διατυπώθηκαν επίσης στον χάρτη 
πορείας για τη Ρουμανία στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην έκθεση έγκαιρης 
προειδοποίησης του 2018. Στην έκθεση αυτή η Ρουμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των 
κρατών μελών που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους ανακύκλωσης για το 2020. 

2) Διαδικασίες επί παραβάσει: Η Επιτροπή έχει επίσης κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει, 
οι οποίες συνδέονται έμμεσα με το ευρύτερο ζήτημα της χωριστής συλλογής και της 
έλλειψης υποδομών.

i. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της απόφασης του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 18ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση 
C-301/17, η οποία αφορά 68 χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων που θα έπρεπε να 
είχαν κλείσει έως τις 16 Ιουλίου 2009. Λόγω της μη ικανοποιητικής προόδου, στις 15 
Μαΐου 2020 η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία δυνάμει 
του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για 
τη μη εκτέλεση της απόφασης σχετικά με 48 χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι δεν 
είχαν ακόμη κλείσει ούτε αποκατασταθεί. 

ii. Στις 29 Οκτωβρίου 2020, απεστάλη στη Ρουμανία προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα 
με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ σχετικά με 15 χώρους υγειονομικής ταφής που έπρεπε να είχαν 
κλείσει και αποκατασταθεί έως τις 16 Ιουλίου 2017 σύμφωνα με τη Συνθήκη 
Προσχώρησης. 

Δεύτερον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της διαχείρισης αποβλήτων έχει 
αποτελέσει και εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τα ταμεία της ΕΕ. Από τις 41 
ρουμανικές επαρχίες, οι 32 έλαβαν στήριξη από την ΕΕ όσον αφορά έργα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης αποβλήτων κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι 14 έργα ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013 και 18 έργα 
μεταφέρθηκαν στην περίοδο 2014-2020. Κάθε έργο περιλάμβανε τη συλλογή, την επεξεργασία 
και τη διάθεση των οικιακών αποβλήτων. Τα έργα περιλάμβαναν την κατασκευή 27 
συμμορφούμενων χώρων υγειονομικής ταφής, το κλείσιμο παράνομων χώρων απόρριψης και 
την καθιέρωση χωριστών συστημάτων συλλογής αποβλήτων. Τον Μάρτιο του 2021, η 
Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων για 
την επαρχία Galati. 

Επιπλέον, στο μελλοντικό επιχειρησιακό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 προβλέπονται σημαντικοί πόροι για τη διαχείριση των 
αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη έγκριση και των 41 σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων της επαρχίας και του σχεδίου του δήμου του Βουκουρεστίου συνιστά ουσιαστικό 
βήμα. 

Επιπλέον, χρηματοδοτική στήριξη για βελτιώσεις στη διαχείριση των αποβλήτων στη 
Ρουμανία θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΜΑΑ) με αντάλλαγμα σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των 
αποβλήτων, μεταξύ άλλων σε τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή ενέκρινε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 
το ρουμανικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει 1,239 εκατ. EUR 
για μέτρα επέκτασης και αναβάθμισης των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα, με 
έμφαση στη χωριστή συλλογή, την πρόληψη, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
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ανακύκλωση. Αυτές οι σημαντικές επενδύσεις θα συνοδεύονται επίσης από τη δέσμευση για 
θέσπιση νέας διακυβέρνησης για τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό τη βελτίωση του 
συστήματος διαχείρισης αποβλήτων και την αύξηση της συλλογής αποβλήτων. Η Επιτροπή 
βρίσκεται σε διαδικασία στενού διαλόγου με τις ρουμανικές αρχές στο πλαίσιο αυτό για να 
εξασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου. 

Τέλος, για τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι αρχές μπορούν να ενεργοποιήσουν 
το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2403 για τη 
θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης. Η Ρουμανία ζήτησε και έλαβε στήριξη από την 
Επιτροπή βάσει του προαναφερθέντος κανονισμού για τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. 
Πρόκειται να δρομολογηθούν νέα έργα σχετικά με την οικονομική ρύθμιση στον τομέα των 
αποβλήτων και τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία. Η Ρουμανία λαμβάνει στήριξη για 
την ανάπτυξη έργων από την πρωτοβουλία JASPERS για τη δημιουργία και την 
επικαιροποίηση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και τεχνική 
βοήθεια στο πλαίσιο των συμφωνιών PASSA της ΕΤΕπ. 

Συμπέρασμα

Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες δείχνουν ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης αποβλήτων της Ρουμανίας, 
συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδοτικής στήριξης και της τεχνικής βοήθειας που 
παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τον διάλογο με τις 
ρουμανικές αρχές, στο πλαίσιο του ΜΑΑ και των μέσων της περιόδου προγραμματισμού 
2021-2027. Αυτό θα εξεταστεί επίσης στο πλαίσιο της επόμενης έκθεσης έγκαιρης 
προειδοποίησης για τη Ρουμανία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2022, 
τρία έτη πριν από τους στόχους του 2025 για τα αστικά απόβλητα και τα απορρίμματα 
συσκευασίας. 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 
για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 1–16.


