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Θέμα: Αναφορά 0788/2007, του Werner Pichler, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή του σε χώρο απόρριψης τοξικών αστικών αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την αμέλεια των τοπικών αρχών που παρέλειψαν να 
σφραγίσουν δεόντως εγκαταλελειμμένο χώρο απόρριψης αποβλήτων, με αποτέλεσμα να 
ελλοχεύει ο κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιανουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την αμέλεια των τοπικών αρχών που παρέλειψαν να 
σφραγίσουν δεόντως έναν εγκαταλελειμμένο χώρο απόρριψης αποβλήτων, με αποτέλεσμα να 
ελλοχεύει ο κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1 εφαρμόζεται μόνον σε 
χώρους υγειονομικής ταφής που βρίσκονται σε λειτουργία. Παρότι η οδηγία αυτή περιέχει 
διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία παύσης λειτουργίας, αυτές δεν εφαρμόζονται σε χώρους 
υγειονομικής ταφής που σταμάτησαν να λειτουργούν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς 
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο - 16 Ιουλίου 20012.
                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1.
2 Αιτιολογική σκέψη 25 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
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Σύμφωνα με την αναφορά, ο χώρος χρησιμοποιούνταν τη δεκαετία του 1980. Συνάγεται 
επομένως ότι έπαψε να λειτουργεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία μεταφοράς και, 
επομένως, η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων δεν τυγχάνει εφαρμογής στην 
περίπτωση αυτή.

Ωστόσο, το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων1 ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η 
διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον π.χ. με την απαγόρευση της ανεξέλεγκτης διάθεσης 
των αποβλήτων.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα 2000/60/ΕΚ2 να αποτρέψουν κάθε επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων και να 
επιτύχουν καλή κατάσταση των υδάτων κατά κανόνα έως το 2015. Τέλος, οι υδάτινες μάζες 
σε κίνδυνο θα αποτελούν το αντικείμενο προγραμμάτων μέτρων της οδηγίας για την επίτευξη 
καλής κατάστασης έως το 2015 ή, εφόσον πληρούνται ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, θα 
υπόκεινται σε εξαιρέσεις. Τα μέτρα για την αποτροπή της εισαγωγής επικίνδυνων ρύπων στα 
υπόγεια ύδατα ή για τον περιορισμό της εισαγωγής άλλων ρύπων (όπως αυτών που 
προέρχονται από εγκαταλελειμμένους χώρους υγειονομικής ταφής) είναι υποχρεωτικά βάσει 
της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ3 - βλέπε επίσης το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/118/ΕΚ4.

Συμπεράσματα

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, η Επιτροπή πιστεύει ότι με το να μην 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή σφράγιση του εγκαταλελειμμένου χώρου 
υγειονομικής ταφής, η Δημοκρατία της Ιταλίας δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από την οδηγία 2006/12/ΕΚ. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή θα ζητήσει τη 
γνώμη των αρμόδιων ιταλικών αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις ιταλικές αρχές για να τους 
ζητήσει να εξετάσουν τους ισχυρισμούς του αναφέροντος. Στην επιστολή τους της 5ης
Μαρτίου 2008, οι ιταλικές αρχές αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην 
επιστολή της Επιτροπής, οι οποίες είναι οι εξής:

- Αμέλεια των ιταλικών τοπικών αρχών στο Castello–Molina επειδή παρέλειψαν να 
σφραγίσουν δεόντως έναν εγκαταλελειμμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

Ο ανεξέλεγκτος χώρος υγειονομικής ταφής που ονομάζεται «Dosso Brozin» στον δήμο
Castello-Molina di Fiemme έκλεισε το 1983. Τη χρονιά εκείνη, ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
ενός ελεγχόμενου χώρου απόρριψης αποβλήτων στο Valzelfena στους δήμους Cavalese και
Tesero, σε απόσταση δηλαδή λίγων χιλιομέτρων από το χωριό Castello-Molina. 
                                               
1  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σελ. 9.
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
3 ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σελ. 43.
4 ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σελ. 19-31.
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Το άρθρο 21 του επαρχιακού νόμου αριθ. 29 της 20ής Δεκεμβρίου 1982, υποχρέωνε την
επαρχία να έχει εντοπίσει, μέχρι τις 5 Ιουλίου 1983, όλους τους ανεξέλεγκτους χώρους 
απόρριψης αποβλήτων στην περιοχή, οι οποίοι έπρεπε να βελτιωθούν και να 
αποκατασταθούν. Το εγχείρημα, το οποίο ανέλαβαν οι επαρχιακές υπηρεσίες που είναι
αρμόδιες για έργα εγκαταστάσεων υγιεινής και αποχέτευσης, δασοκομίας, οδοποιίας και
περιβαλλοντικής προστασίας, ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1983 και εκπονήθηκε ένα 
σχέδιο που περιελάμβανε και τον χώρο υγειονομικής ταφής Brozin. 

Στα έγγραφα της εποχής που περιέγραφαν την κατάσταση του χώρου υγειονομικής ταφής, 
διευκρινίζεται ότι το εκτιμώμενο εμβαδό του χώρου ήταν περίπου 3 000 m², και χωριζόταν σε 
δύο σωρούς ύψους περίπου 4 έως 5 μέτρων σε μια βραχώδη περιοχή που καλυπτόταν από ένα 
λεπτό στρώμα φυτικών γαιών. Από το βουνό δεν πήγαζαν επιφανειακά ύδατα μέσω του 
χώρου υγειονομικής ταφής ούτε υπήρχε νερό στη βάση του χώρου. Προτάθηκε αμέσως η 
αποκατάσταση του χώρου, η οποία περιελάμβανε την εκκαθάριση της σωρού με ένα 
μηχανικό φτυάρι, την κάλυψη των απορριμμάτων με έδαφος φυτικής επένδυσης πάχους 30 
έως 40 cm τουλάχιστον, την κάλυψη με γρασίδι και τη φύτευση τοπικών δένδρων. 

Το σχέδιο αποκατάστασης του χώρου υγειονομικής ταφής κατατέθηκε για προκαταρκτική
γνωμοδότηση στο τμήμα γεωλογίας της αυτόνομης επαρχίας του Trento, το οποίο στο 
σημείωμά του στις 15 Ιουνίου 1987 για τον χώρο του Valle di Fiemme, έγραψε τα εξής: 

«Για τον λόγο αυτόν διενεργήθηκε έλεγχος, αφενός για να εξακριβωθεί η ύπαρξη ενδεχόμενων
εδικών γεωλογικών αντενδείξεων που θα εμπόδιζαν τα προγραμματισμένα έργα, αφετέρου για
την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων. Υπό το φως
των ανωτέρω, οι προτάσεις αποκατάστασης φαίνονται ορθές και βιώσιμες τόσο από γεωτεχνική
όσο και από υδρογεωλογική άποψη».

Επιπλέον, εγκρίθηκε ένα επαρχιακό σχέδιο αποκατάστασης για τις μολυσμένες περιοχές1 και
καταρτίστηκε ένας επαρχιακό κατάλογος με τις τοποθεσίες που έχρηζαν αποκατάστασης, 
κατά την έννοια του άρθρου 17 του υπουργικού διατάγματος αριθ. 471 της 25ης Οκτωβρίου
1999, που χωρίστηκε σε τρεις λίστες, με την τελευταία –αποκατάσταση των υγειονομικών 
χώρων ταφής αστικών στερεών αποβλήτων– να περιέχει όλα τα μέτρα αποκατάστασης για 
τους παλαιούς μη ελεγχόμενους χώρους. Ο χώρος υγειονομικής ταφής Brozin
περιλαμβάνεται στη λίστα με την ένδειξη SIB47002, όπου το ακρωνύμιο SIB δείχνει ότι 
πρόκειται για μια τοποθεσία που έχει αποκατασταθεί. 

Σκοπός του καταλόγου είναι να υπενθυμίζει στις επαρχιακές αρχές ότι οι εν λόγω τοποθεσίες
είναι χώροι υγειονομικής ταφής που έχουν αποκατασταθεί, έτσι ώστε να μην χορηγείται
καμία άδεια για οποιαδήποτε άλλη χρήση της περιοχής πλην της παρούσας χρήσης, ή σε
περίπτωση έργων ή άλλων μέτρων που θα επηρέαζαν αναπόφευκτα τον χώρο υγειονομικής
ταφής, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, 
ελέγχου και αποκατάστασης για την εν λόγω τοποθεσία. 

Επιπλέον, προβλέφθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, το
οποίο θα επέτρεπε στο διοικητικό συμβούλιο να συμμορφώσει την εγκατάσταση εντός μιας 

                                               
1 Εγκρίθηκε από την επαρχιακή εκτελεστική αρχή με την απόφαση αριθ. 2631 της 17ης Οκτωβρίου 2003.
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δεδομένης χρονικής περιόδου, όπως αυτή θα έχει οριστεί από την περιοχή ανάλογα με τους 
συνακόλουθους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα. Η
σφράγιση των δημοτικών χώρων απόρριψης αποβλήτων ήταν απαραίτητη μόνο για τα σημεία
εκείνα όπου το πάχος, η διαπερατότητα και η ικανότητα κατακράτησης και απορρόφησης των 
στρωμάτων φυτικών γαιών μεταξύ των αποβλήτων και των υπόγειων υδάτων δεν απέτρεπε τη 
μόλυνση των υδάτων1. 

- Ο χώρος υγειονομικής ταφής χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του ’80, δεν διαθέτει
καμία προστασία κατά των στραγγιδίων και περιέχει πάνω από 30 000 m³ αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων βαφών, μπαταριών, αμιάντου και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων·

Η παρουσία επικίνδυνων αποβλήτων (αμίαντος, μπαταρίες οχημάτων κλπ.) επιβεβαιώθηκε εν
προκειμένω από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους διενήργησαν υπάλληλοι της επαρχίας 
μαζί με υπαλλήλους του δήμου Castello–Molina στις 17 Απριλίου 2008. Τα απόβλητα
συνίστανται σε μια μικρή ποσότητα τμημάτων σωλήνα από αμίαντο και τσιμέντο (περί το 1 m
συνολικά), σε ένα κομμάτι πλάκας τύπου Eternit, μια συσκευή τηλεόρασης και άλλα είδη 
ακίνδυνων αποβλήτων (ένα λάστιχο, υπολείμματα από κλάδεμα φυτών, ένας κουβάς, κλπ.) 
που είχαν απορριφθεί στην αρχή του δασικού δρόμου που οδηγεί στον χώρο υγειονομικής 
ταφής σε μια περιοχή χαμηλής κυκλοφορίας, στην οποία ωστόσο όλοι μπορούν να εισέλθουν 
ελεύθερα. Η παρουσία αποβλήτων φυτικών ιστών, η καλή κατάσταση διατήρησης των σωλήνων
από αμίαντο και τσιμέντο και το είδος της συσκευής τηλεόρασης δείχνουν ότι απορρίφθηκαν σε 
εντελώς διαφορετική χρονική στιγμή από όταν έκλεισε και αποκαταστάθηκε ο χώρος 
υγειονομικής ταφής.

- Ο χώρος υγειονομικής ταφής βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200 m από τη 
λεκάνη απορροής για το Predaia-Molina di Fiemme (Trento).

Σχετικά με την παρουσία λεκάνης δημόσιας υδροδότησης κοντά στον χώρο υγειονομικής
ταφής, τόσο οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν επιτόπου, όσο και η διαβούλευση με τον αρμόδιο
επαρχιακό φορέα έδειξαν ότι η λεκάνη δεν τροφοδοτείται άμεσα από υπόγεια η επιφανειακά 
ύδατα αλλά από μια πόσιμη υδάτινη δεξαμενή που βρίσκεται σε απόσταση 1.059 km από 
αυτή, δηλαδή σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο υγειονομικής ταφής. Πράγματι, λόγω των
ελάχιστων πηγών πόσιμου ύδατος ή των εγκαταστάσεων υδροληψίας στην περιοχή, οι γραμμές
υδροδότησης για τον δήμο Castello–Molina στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα σύστημα 
δεξαμενών υδάτων οι οποίες είναι τοποθετημένες κλιμακωτά σε διαφορετικά υψομετρικά 
επίπεδα και συνδέονται μεταξύ τους με ένα δίκτυο σωλήνων από χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

- Παρά τις καταγγελίες του αναφέροντος σε τοπικό επίπεδο η κατάσταση μέχρι σήμερα
δεν έχει αλλάξει:

Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τους υπαλλήλους της
                                               
1 Σημείο 4.2.2 (ε) του παραρτήματος της απόφασης της επιτροπής: «[…] Σε περίπτωση ύπαρξης εγκαταστάσεων
για τις οποίες δεν έχουν προγραμματιστεί ούτε η σφράγιση με τεχνητά υλικά, ούτε συστήματα αποστράγγισης ή
συγκράτησης στραγγιδίων, οι περιφερειακές αρχές οφείλουν πριν από την έκδοση της προσωρινής άδειας, να
εξακριβώσουν με τη βοήθεια υδραυλικών, γεωλογικών και υδρογεωλογικών ερευνών, ότι το πάχος, η 
διαπερατότητα και η ικανότητα κατακράτησης και απορρόφησης των εδαφικών στρώσεων μεταξύ των αποβλήτων 
και των υπόγειων υδάτων δεν αποτρέπουν τη μόλυνση των υδάτων. Η οριστική άδεια θα χορηγηθεί βάσει των
αποτελεσμάτων που θα προκύψουν ύστερα από μια κατάλληλη δοκιμαστική περίοδο.
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επαρχίας μαζί με υπαλλήλους του δήμου Castello–Molina, πραγματοποιήθηκαν στις 17 
Απριλίου 2008. Οι αρμόδιες αρχές ανέφεραν ότι έπρεπε να αναληφθεί άμεσα η δέουσα δράση
για την απομάκρυνση των αποβλήτων και ότι έχουν ήδη ληφθεί τα κατάλληλα τεχνικά και
νομικά μέτρα σε δημοτικό επίπεδο για τον προγραμματισμό ειδικών ελέγχων σχετικά με την 
ποιότητα των εμπλεκόμενων περιβαλλοντικών στοιχείων, προκειμένου να εξακριβωθεί η 
παρουσία οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης.

Συμπέρασμα

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές πιστεύουν ότι η αυτόνομη επαρχία του Trento ενήργησε, τόσο
από διοικητική όσο και από τεχνική άποψη, με πλήρη σεβασμό στη νομοθεσία που ήταν σε 
ισχύ όταν κατασκευάστηκε και στη συνέχεια αποκαταστάθηκε ο χώρος υγειονομικής ταφής.
Επίσης, έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση
των (λίγων) αποβλήτων που έχουν απορριφθεί στον αποκατεστημένο χώρο υγειονομικής 
ταφής.

Αφού η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία που παρείχαν οι ιταλικές αρχές, 
πιστεύει ότι, αν τυχόν περαιτέρω ισχυρισμοί δεν συνοδευτούν από σαφή στοιχεία που να 
αποδεικνύουν παράνομες πράξεις στον πρώην χώρο υγειονομικής ταφής «Dosso Brozin», ο 
πρώην χώρος υγειονομικής ταφής έχει αποκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και ότι τα παράνομα απόβλητα που έχουν απορριφθεί στην τοποθεσία έχουν ήδη εντοπιστεί 
και απομακρυνθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να συμπεράνει ότι υπάρχει
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στην προκειμένη περίπτωση.
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