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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ενίσχυση της Νομικής Μονάδας της ΓΔ ΠΕΡΙ (Dagmar Roth-Behrendt)

Θα μπορούσε η Επιτροπή να διαβεβαιώσει ότι η Νομική Μονάδα της ΓΔ θα ενισχυθεί 
προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών σ' ό,τι 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για το περιβάλλον;

2. Λύσεις στο μεγάλο αριθμό υποθέσεων παράβασης που εκκρεμούν (Chris Davies)

Δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού υποθέσεων παράβασης που εκκρεμούν σε σχέση με τη 
νομοθεσία για το περιβάλλον, πόσες ανθρωποώρες εκτιμά η Επιτροπή πως θα απαιτηθούν για 
να έρθουν σε πέρας οι υποθέσεις αυτές και να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της εν λόγο 
νομοθεσίας; 
Τι συμπεράσματα συνάγει η Επιτροπή από αυτό σ' ό,τι αφορά την ανάγκη να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη συνεργασία εκ μέρους των κρατών μελών, τη μεταρρύθμιση και βελτίωση των 
διαδικασιών εκτέλεσης, ή την αύξηση των προβλέψεων στον προϋπολογισμό σε σχέση με τις 
περιπτώσεις παράβασης;

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

3. Η εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους βιότοπους (Satu Hassi) 

Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους βιότοπους αποτελούν ζωτικής σημασίας μέσα για την 
προστασία της άγριας πανίδας στην Ευρώπη. Πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοσθούν οι οδηγίες 
αυτές για να εκπληρωθεί η δέσμευση της ΕΕ ότι θα σταματήσει την παρακμή της 
βιοποικιλότητας έως το 2010. Μέχρι σήμερα  πολλά κράτη μέλη καθυστερούν όταν πραγματικά 
έρθει η ώρα της εφαρμογής των οδηγιών αυτών, π.χ. η ταξινόμηση των Ειδικών Ζωνών 
Προστασίας (ΕΖΠ) σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά ή η επαρκής χρήση του άρθρου 6 της 
οδηγίας για τους βιότοπους (προστασία  περιοχών Natura 2000). Πιστεύει η Επιτροπή ότι είναι 
σε θέση να εξασφαλίσει την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των οδηγιών αυτών εκ μέρους των 
κρατών μελών, καθώς και την προστασία των ειδών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας για τους βιότοπους και εκείνων που καλύπτονται από την οδηγία για τα πτηνά; Τι άλλα 
μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των οδηγιών αυτών;
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4. Τα Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη: τα Διαρθρωτικά Ταμεία και η Προστασία της 
Βιοποικιλότητας (Marie Anne Isler Beguin)

Τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας έχουν περισσότερη βιοποικιλότητα απ' ό,τι το σύνολο 
της ΕΕ (8 συνολικά απειλούμενα είδη πτηνών, εκ των οποίων τέσσερα ενδημούν στη Νήσο 
Ρεουνιόν, ένα στη Μαρτινίκα, ενώ η Γαλλική Γουιάνα κατέχει μια από τις τελευταίες άθικτες 
και εκτενείς περιοχές βροχερού τροπικού δάσους με 700 είδη πτηνών, δηλαδή περισσότερα απ' 
ό,τι και στις 25 χώρες της ΕΕ, και αυτό αντιστοιχεί στον αριθμό των ειδών σε ολόκληρη τη 
Δυτική Παλαιοαρκτική περιοχή, BirdLife International (2004) Πτηνά της Δυτικής Ευρώπης: 
αξιολόγηση της κατάστασης, σελ. 23). Τα διαμερίσματα αυτά τυγχάνουν σημαντικών κοινοτικών 
διαρθρωτικών κονδυλίων, παρά ταύτα, στις περιοχές αυτές δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες για τα 
πτηνά και τους βιότοπους.

Πώς εξασφαλίζει η Επιτροπή ότι τα διαρθρωτικά κονδύλια δεν καταστρέφουν της περιοχές με 
σημαντική άγρια πανίδα στα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας; Καθώς μόνο περίπου 0,6% 
των διαρθρωτικών κονδυλίων (π.χ. στη Νήσο Ρεουνιόν, Γουαδελούπη) για τις περιοχές αυτές 
διατίθεται σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, προτίθεται η Επιτροπή να εξασφαλίσει την 
αύξηση των κονδυλίων σε δραστηριότητες που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της 
κοινοτικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και συγκεκριμένα τη δέσμευση της ΕΕ να 
σταματήσει την παρακμή της βιοποικιλότητας έως το 2010;

5. Οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) 1996
(John Bowis)

Ενώ συνιστάται στην Επιτροπή να εκδώσει την ενδελεχή έκθεσή της, Ανάλυση των πρώτων 
εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ (ΕΕ-15) του Ιουνίου 
2004, τι μέτρα λαμβάνει τώρα η Επιτροπή για να εξασφαλίσει πως τα κράτη μέλη διαθέτουν 
σαφείς διαδικασίες για την αναπροσαρμογή των προϋποθέσεων αδείας και είναι συνεπή ως 
προς την εφαρμογή άλλων πτυχών της οδηγίας του Συμβουλίου 96/61/EΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ); Έχει εκδώσει η Επιτροπή κάποιον 
έντυπο οδηγό που να διευκρινίζει τον ορισμό της "εγκατάστασης" και το Παράρτημα Ι 
(προκειμένου να ορισθεί επακριβώς η "παραγωγική ικανότητα") και να αποσαφηνίζει την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς 
και πρακτικές οδηγίες που να καθιστούν σαφείς τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - όπως 
ακριβώς το απαιτούσε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με την πρόοδο σ' ό,τι αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ: 2003/2125(INI);

6. Εφαρμογή της Οδηγίας 1999/30/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του αέρα (Johannes 
Blokland)

Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/30/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2005, να 
συμμορφωθούν εν μέρει και, έως την 1η Ιανουαρίου 2010, πλήρως με τις οριζόμενες στην εν 
λόγω Οδηγία απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα. Στην Ολλανδία η ερμηνεία αυτής της 
οδηγίας είχε ως αποτέλεσμα να απαγορεύσουν τα δικαστήρια διάφορα έργα (κατασκευή δρόμων, 
βιομηχανικές περιοχές κλπ.), διότι δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι η ποιότητα του 
αέρα στις ενδιαφερόμενες περιοχές θα υπερέβαινε τα όρια που θα ίσχυαν από 1ης Ιανουαρίου 
2005 ή 1ης Ιανουαρίου 2010 αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι θα μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια 
έως το 2010 και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του θείου και αιωρουμένων σωματιδίων δεν έχουν ακόμη 
αναπτυχθεί πλήρως.
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Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει εάν άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν μια τέτοια αυστηρή ερμηνεία 
της οδηγίας, ή οι προαναφερόμενες απαγορεύσεις οφείλονται στην ειδική εφαρμογή της οδηγίας 
στην Ολλανδία;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή μέσα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή της οδηγίας, ακόμη και στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, και σχεδιάζει να αναλάβει 
περαιτέρω πρωτοβουλίες, επί παραδείγματι θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων για τις εκπομπές 
επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων, οι οποίες θα καταστήσουν ευκολότερη την επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας;

7. Εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα (Richard Seeber)

Η εφαρμογή των οδηγιών για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα 
της οδηγίας 1999/30/ΕΚ, απαιτεί σε ορισμένες περιπτώσεις τη λήψη μέτρων για τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων. Ποια πρόοδος έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα; Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής στο 
μέλλον σε περιπτώσεις στις οποίες μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση των εκπομπών, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα, θίγουν, επί παραδείγματι, τα 
μηχανοκίνητα οχήματα; Ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ 
των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος (διατήρηση καθαρού αέρα) και των στόχων της 
εσωτερικής αγοράς (ελεύθερη επιλογή του μεταφορικού μέσου);

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

8. Διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή του Κουρουπητού 
(Δημήτριος Παπαδημούλης) 

Μετά το κλείσιμο του Κουρουπητού επελέγη το μεν Μεσομούρι ως προσωρινή λύση 
εναπόθεσης απορριμμάτων (μέσω δεματοποίησης) η δε γειτονική τοποθεσία Κορακιά ως 
οριστικός χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων της περιοχής με την προϋπόθεση 
κατασκευής εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης ώστε να σταματήσει η 
λειτουργία της μονάδας δεματοποίησης στο Μεσομούρι. 
Στο μεταξύ το Μεσομούρι  μέχρι την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Κορακιάς, από χώρος 
εναπόθεσης δεμάτων απορριμμάτων έχει εξελιχθεί σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων, λόγω του 
κορεσμού του εργοστασίου δεματοποίησης και της ύπαρξης πολλών σκισμένων και 
αλλοιωμένων δεμάτων.
Σημειωτέον ότι η υποχρέωση αποκατάστασης της χαράδρας του Κουρουπητού αποτελεί 
δέσμευση της Ελλάδας έναντι της ΕΕ και απαράβατο όρο προκειμένου να αρθεί το επιβληθέν 
πρόστιμο αλλά και για να καταβληθεί η τελική δόση πληρωμής για την υλοποίηση του ΧΥΤΑ 
Κορακιάς. 
Πού βρίσκεται το έργο αποκατάστασης της χαράδρας του Κουρουπητού; Γνωρίζει η Επιτροπή 
εάν έχουν εγκριθεί πιστώσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ για  την υλοποίησή του; Υπάρχει  κίνδυνος 
προσφυγής εκ νέου στο ΔΕΚ και επιβολής νέου προστίμου σε βάρος της Ελλάδας είτε λόγω μη 
αποκατάστασης του σκουπιδότοπου του Κουρουπητού είτε λόγω της υπερβολικής 
συσσώρευσης απορριμμάτων στο Μεσομούρι; Υπάρχει κίνδυνος απώλειας της τελικής 
πληρωμής για τον ΧΥΤΑ Κορακιάς;
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9. Εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά στη Μάλτα (Caroline F. Jackson)

Κατά τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΕ, η Κυβέρνηση της Μάλτας δεσμεύτηκε να 
εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με το κυνήγι πτηνών. 
Δεδομένων των σοβαρών κρουσμάτων κυνηγιού προστατευμένων πτηνών όπως βαρβακίνων, 
γερακιών, κίρκων και πελαργών την άνοιξη και το φθινόπωρο 2004, πώς βοηθά η Επιτροπή την 
Κυβέρνηση της Μάλτας για να επιτύχει σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά;

10. Προστασία του Αμβρακικού Κόλπου - Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 
(Carl Schlyter)

Τον Οκτώβριο 2003 η Επιτροπή παρέλαβε δυο καταγγελίες σχετικά με τη μαζική καταστροφή 
των βιότοπων προτεραιότητας και την εκτεταμένη πόντιση σε αρκετά σημεία του υγροβιότοπου 
στον  Αμβρακικό Κόλπο. Η εν λόγω περιοχή θεωρείται ένας από τους σημαντικότερα 
συμπλέγματα υγροβιότοπων της Ελλάδας και αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000. Η 
περιοχή αυτή εναπομένει βέβαια να χαρακτηρισθεί προστατευμένη περιοχή σε εθνικό επίπεδο 
και πάσχει από σοβαρή υποβάθμιση λόγω της παράνομης πόντισης και των καναλιών 
αποστράγγισης κατά παράβαση του άρθρου 6, παρ. 2 της οδηγίας για τους βιότοπους. 
Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει χορηγήσει κεφάλαια (πρόγραμμα Life) για τη διαχείριση της 
διατήρησης των υγροβιότοπων του Αμβρακικού, τι μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να 
εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας  92/43/ΕΟΚ;

11. Οδηγία για τους βιότοπους – Το Δέλτα του ποταμού Ume και η Βοθνιανή 
σιδηροδρομική σύνδεση (Carl Schlyter)

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 και 4 της οδηγίας για τους βιότοπους, οι περιοχές Natura 2000 
δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης παρά μόνο εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις και εφόσον υπάρχει μέγιστο δημόσιο συμφέρον για το προτεινόμενο σχέδιο. Το σχέδιο 
της βοθνιανής σιδηροδρομικής σύνδεσης θα βλάψει σοβαρά την προστατευόμενη περιοχή 
Natura 2000 του Δέλτα του ποταμού Ume στη Βόρεια Σουηδία . 

Η Σουηδική Κυβέρνηση υποστηρίζει πως η κατά τέσσερα λεπτά διαφορά στην ώρα άφιξης για 
τη μεταφορά επιβατών (η διάρκεια μεταφοράς αγαθών είναι μεγαλύτερη με την προτεινόμενη 
οδό) σημαίνει πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Η Επιτροπή έκανε δεκτό το επιχείρημα 
αυτό. 

Δεδομένου ότι υπάρχουν σαφείς εναλλακτικές λύσεις για την προτεινόμενη οδό, και μάλιστα 
μερικές είναι και φθηνότερες, θα μπορούσε η Επιτροπή να παραπέμψει το ζήτημα στο 
Δικαστήριο προκειμένου να διευκρινισθεί κατά πόσο είναι σωστή αυτή η ερμηνεία του άρθρου 
6, παρ. 3 και 4; Έμεινε ικανοποιημένη η Επιτροπή με την ποιότητα των δεδομένων που  
χορήγησαν οι σουηδικές αρχές σ' ό,τι αφορά τον εναλλακτικό δρόμο; 

12. Εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΚ (Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ορισμένων 
σχεδίων επί του περιβάλλοντος) (Guido Sacconi)

Τον Ιούλιο 2004 η Ιταλική Κυβέρνηση παρέλαβε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση 
για την αξιολόγηση του αντίκτυπου επί του περιβάλλοντος (ΑΑΠ) σε σχέση με τις "υποδομές 
και εγκαταστάσεις  στρατηγικής σημασίας και εθνικού συμφέροντος".  Ο εν λόγω ιταλικός 
νόμος (443/2001) πράγματι προβλέπει μια διαδικασία για την αξιολόγηση του αντίκτυπου επί 
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του περιβάλλοντος η οποία διαφέρει από την παραδοσιακή μελέτη διότι διενεργείται επί του 
προσχεδίου του προς εκτέλεση έργου και όχι επί του τελικού σχεδίου.  Όταν διαπιστωθεί ότι το 
τελικό σχέδιο είναι αισθητά διαφορετικό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος "μπορεί να αποφασίσει 
να προβεί σε ενημέρωση της μελέτης του αντίκτυπου επί του περιβάλλοντος και να την 
επανεκδώσει". Η διαδικασία αυτή παραβαίνει  την οδηγία ΑΑΠ διότι αφήνει στη διακριτική 
ευχέρεια του Υπουργού Περιβάλλοντος την απόφαση να δοθεί εντολή για προσαρμογή της 
οδηγίας ΑΑΠ όταν το τελικό σχέδιο διαφέρει από το προσχέδιο. Με τον τρόπο αυτό, αφού ο 
υπουργός έχει τη δυνατότητα να μην ζητήσει συμπληρωματική μελέτη, είναι δυνατόν να 
λείπουν σημαντικές τροποποιήσεις του σχεδίου από την αξιολόγηση του αντίκτυπου επί του 
περιβάλλοντος.

Εξάλλου, την 1/8/2003 η Ιταλική Κυβέρνηση ενέκρινε με βάση τον εν λόγω νόμο το προσχέδιο 
το για τη Γέφυρα  στον Πορθμό της Μεσίνας, το οποίο έχει ενταχθεί στα σχέδια προτεραιότητας 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 

Θα μπορούσε λοιπόν η Επιτροπή να αναφέρει:

q ποια μέτρα έχει λάβει η Ιταλική Κυβέρνηση για να συμμορφωθεί προς την 
αιτιολογημένη γνώμη και πως προτίθεται η ίδια η Επιτροπή να προχωρήσει;

q ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου το τελικό σχέδιο της  Γέφυρας 
στον Πορθμό της Μεσίνας να συμμορφούται πλήρως προς την κοινοτική ρύθμιση για 
την ΑΑΠ.

13. Εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) των ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που 
προκαλούν φαινόμενο θερμοκηπίου (Alfonso Andria)

Τον Ιούλιο 2004 η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη με την 
οποία απαιτούσε την εφαρμογή της οδηγίας (2003/87) σχετικά με την ανταλλαγή  των 
ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν φαινόμενο θερμοκηπίου,  της οποίας η 
μεταφορά στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να πραγματοποιηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2003. 
Η Ιταλία παρέλειψε επίσης να καταθέσει, πριν από τις 31 Μαρτίου 2004, ένα  εθνικό σχέδιο που 
να αναφέρει το ποσό των ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν φαινόμενο 
θερμοκηπίου τις οποίες η χώρα προτίθεται να  μοιράσει στις βιομηχανίες της για να μπορέσουν 
αυτές να συμμετάσχουν στο κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων των εκπομπών. Για 
την παράβαση αυτή η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή.

Διαπιστώνουμε ότι η εν λόγω οδηγία δεν έχει ακόμα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και ότι 
το Εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) των ποσοστώσεων για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν 
φαινόμενο θερμοκηπίου ναι μεν υποβλήθηκε χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα τύχει της έγκρισης 
της Επιτροπής.

Θα μπορούσε λοιπόν η Επιτροπή να αναφέρει:
q ποια άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για να μεταφέρει η Ιταλική κυβέρνηση την εν λόγω 

οδηγία στην εθνική νομοθεσία;
q ποιοι λόγοι εμπόδισαν μέχρι σήμερα την έγκριση του  εθνικού σχεδίου κατανομής των 

ποσοστώσεων και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η ίδια η Επιτροπή για να ξεκινήσει η 
ομαλή λειτουργία της αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής και στην Ιταλία; 
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14. Εφαρμογή της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων στην Ιταλία
(Giovanni Berlinguer)

Τον περασμένο Ιούλιο η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη με 
την οποία της ζητούσε να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της προς την οδηγία (99/31) σχετικά με 
τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Οι διατάξεις της οδηγίας για τα νέα απόβλητα θα 
έπρεπε να εφαρμοσθούν από τις 16 Ιουλίου 2001: αυτές όμως άρχισαν να εφαρμόζονται μόνο στις 
27 Μαρτίου 2003 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 36 της 13ης Ιανουαρίου 2003). Συνέπεια τούτου 
είναι ότι όλοι οι ιταλικοί χώροι υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που εγκρίθηκαν από τις 
16 Ιουλίου 2001 έως τις 27 Μαρτίου 2003 δεν ακολούθησαν τις προδιαγραφές της οδηγίας 
σχετικά με τον έλεγχο του αντίκτυπου των αποβλήτων επί του περιβάλλοντος.
Φαίνεται πως, βάσει των στοιχείων του Εθνικού παρατηρητηρίου για τα απόβλητα, στην Ιταλία  
από το 2001 έως το 2003 δόθηκε άδεια σε διάφορους νέους χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων στην εθνική επικράτεια: 3 στη Matera, 2 στο Cuneo και στη  Modena και 1 σε 
Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, Latina, Lecce e Pistoia.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει:
q τι μέτρα έλαβε η Ιταλική Κυβέρνηση για να συμμορφωθεί στην αιτιολογημένη γνώμη 

και πως προτίθεται να ενεργήσει η ίδια η Επιτροπή;
q σε τι ενέργειες έχει προβεί ή θα προβεί η Επιτροπή για να σεβαστούν τα όσα προβλέπει 

η κοινοτική ρύθμιση οι νέοι χώροι, οι οποίοι εγκρίθηκαν κατά την περίοδο που 
παρεμβλήθηκε ανάμεσα στην προθεσμία που πρόβλεπε η οδηγία και τη χρονική στιγμή 
που μεταφέρθηκε η οδηγία στην ιταλική νομοθεσία; 


