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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ 2006

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Μη καταγραφή καταγγελιών (Satu Hassi)

Στην τελευταία μελέτη για την εφαρμογή και επιβολή του κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου του 20041, η Επιτροπή επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τον μειούμενο αριθμό των 
καταγγελιών που υποβάλλονται, ως απόδειξη της βελτίωσης της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου. Ωστόσο, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες ότι η 
μείωση του αριθμού των καταγγελιών ενδέχεται να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε 
αλλαγή της πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά την καταχώρηση των καταγγελιών σε 
αντίθεση προς τη δεδηλωμένη πολιτική της.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα 
στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα 
διοικητικά μέτρα με τα οποία η Επιτροπή αναλαμβάνει να τηρεί κατά τον χειρισμό 
καταγγελιών2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή οφείλει να καταχωρεί κάθε 
αλληλογραφία που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας ως καταγγελία, 
καθορίζοντας σαφή κριτήρια για την αλληλογραφία που δεν μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας. 

Κατά τη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις 23 Φεβρουαρίου 2006, 
η κ. Catherine Day, νέα γενική γραμματέας της Επιτροπής και πρώην γενική διευθύντρια 
της ΓΔ Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι δεν καταχωρούνται ως επίσημες καταγγελίες όλες οι 
επιστολές τις οποίες λαμβάνει η Επιτροπή και οι οποίες περιέχουν καταγγελίες. Δήλωσε 
ότι «ορισμένες καταγγελίες ... αναγνωρίζουν προβλήματα που μπορούν να απαντηθούν ή 
να επιλυθούν ταχύτερα και απευθείας από την άμεσα ενδιαφερόμενη αρχή». Συνέχισε 
λέγοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να καταχωρούμε και να δίνουμε συνέχεια σε 
καταγγελίες που επισημαίνουν πραγματικές, νέες παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου». 
Φαίνεται ότι η Επιτροπή εφαρμόζει νέα και πιο περιοριστικά κριτήρια, τα οποία έρχονται 
σε αντίθεση με τη δεδηλωμένη πολιτική της. 

Πόσες καταγγελίες δεν καταχώρησε η Επιτροπή από το 2002 και στη βάση ποιων ειδικών 
κριτηρίων; Πόσες καταγγελίες δεν καταχωρήθηκαν βάσει κριτηρίων που δεν περιέχονται 
στις επίσημες διοικητικές διαδικασίες της; Ποιες εγγυήσεις μπορεί να παράσχει η 
Επιτροπή στο Κοινοβούλιο ότι θα τηρεί πλήρως τα όσα προβλέπονται στην ανακοίνωσή 
της του 2002 σχετικά με τις σχέσεις με τους καταγγέλλοντες;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  

1 SEC (2005) 1055.
2 COM (2002) 141 τελικό.
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2. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε σχέση με τη νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα
(Jillian Evans)

Στην τελευταία της μελέτη για την εφαρμογή και επιβολή του κοινοτικού περιβαλλοντικού 
δικαίου του 20041, η Επιτροπή απαριθμεί τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου. 

Στη διάρκεια του 2004, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε το 
Ηνωμένο Βασίλειο για μη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας του με διατάξεις της 
οδηγίας πλαισίου για τα στερεά απόβλητα2, καθώς και αρκετά κράτη μέλη για μη τήρηση 
των απαιτήσεων της οδηγίας πλαισίου για τα στερεά απόβλητα από το 1975 (Ιταλία, 
Ισπανία, Ελλάδα)3. Τον Απρίλιο του 2005, η Ιρλανδία καταδικάστηκε από το Δικαστήριο 
για συστηματική περιφρόνηση των διατάξεων της οδηγίας πλαισίου για τα στερεά 
απόβλητα4. Τον Οκτώβριο του 2005, η Ελλάδα καταδικάστηκε για μη συμμόρφωση με την 
οδηγία πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα που αφορά 1 125 χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης 
αποβλήτων5.

Με άλλα λόγια, τα στερεά απόβλητα στις χώρες αυτές διατίθενται κατά τρόπο που θέτει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον – φαινόμενο που συχνά υφίσταται εδώ 
και δεκαετίες και αφορά ορισμένες φορές εκατοντάδες διαφορετικά σημεία, κατά 
παράβαση βασικότατων νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν από το 1975. 

Ένας συγκεκριμένος χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Ελλάδα έκλεισε 
μόνον αφότου το Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στην Ελλάδα6. Ωστόσο, υπάρχουν 
περισσότεροι από 1 000 παρεμφερείς χώροι στην Ελλάδα, όπως παραδέχεται η ελληνική 
κυβέρνηση. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν προτίθεται να σταματήσει την παράνομη διάθεση 
στερεών αποβλήτων στους χώρους αυτούς πριν από το 20087.

Πότε θα κινήσει η Επιτροπή τη διαδικασία του άρθρου 228 κατά της Ελλάδας για τη 
συνεχιζόμενη μη συμμόρφωσή της με την οδηγία πλαισίου για τα στερεά απόβλητα; Θα 
κινήσει η Επιτροπή τη διαδικασία του άρθρου 228 κατά των σχετικών κρατών μελών σε 
όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις και, εάν ναι, μπορεί να αναφέρει συγκεκριμένα 
πότε προτίθεται να το πράξει για κάθε υπόθεση ξεχωριστά; Εάν όχι, σε ποιες περιπτώσεις 
δεν θα προβεί σε αυτήν την ενέργεια και για ποιους λόγους;

  
1 SEC (2005) 1055.
2 Υπόθεση C-60/03.
3 Ιταλία: υποθέσεις C-375/02, C-383/02, C-516/03 και C-447/03· Ισπανία: υποθέσεις C-398/02 και C-446/01· 

Ελλάδα: υπόθεση C-420/02.
4 Υπόθεση C-494/01.
5 Υπόθεση C-502/03.
6 Υπόθεση 387/97.
7 Υπόθεση C-502/03, παράγραφος 8.
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3. Επικίνδυνα απόβλητα - Επεξεργασία των αποβλήτων οδοντιατρικών αμαλγαμάτων 
(υδράργυρος) (Μάριος Ματσάκης)

Το οδοντιατρικό αμάλγαμα αναγνωρίζεται ως σημαντική πηγή ελευθέρωσης υδραργύρου, 
μεταξύ άλλων μέσω των οδοντιατρικών χειρουργικών επεμβάσεων και αποτεφρώσεων. Τα 
απόβλητα οδοντιατρικών αμαλγαμάτων που περιέχουν υδράργυρο θεωρούνται επικίνδυνα 
απόβλητα και η επεξεργασία τους καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία περί 
αποβλήτων1. 

Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή σε σχέση με τη δράση 4 της στρατηγικής της ΕΕ για τον 
υδράργυρο, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των απαιτήσεων 
της Κοινότητας για την επεξεργασία των αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος; Θα 
λάβει η Επιτροπή περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή της 
νομοθεσίας; 

4. Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) (Chris Davies)

Ποια μέτρα επιβολής λαμβάνει η Επιτροπή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τη 
μη εφαρμογή της οδηγίας ΑΗΗΕ, ποια εξήγηση έχει παράσχει η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την παράλειψη αυτή και ποια άλλα κράτη μέλη βρίσκονται σε 
παρόμοια θέση;

5. Οδηγία για τα πτηνά - Καθορισμός ζωνών ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για 
τα πτηνά (Marie Anne Isler Beguin)

Δύο χρόνια μετά την ένταξή τους, πώς αποτιμά η Επιτροπή τον τρόπο καθορισμού ειδικών 
ζωνών προστασίας (ΖΕΠ) στα δέκα νέα κράτη μέλη; Συγκρίνοντας τον τρόπο καθορισμού 
των ΖΕΠ στα νέα κράτη μέλη με ό,τι συμβαίνει στην ΕΕ των 15, ποια είναι η συνολική 
εικόνα, σε ποιες χώρες σημειώνεται μεγαλύτερη και σε ποιες μικρότερη πρόοδος, και τι θα 
πράξει η Επιτροπή για να επιτύχει την ολοκλήρωση του καθορισμού ΖΕΠ σε ολόκληρη 
την ΕΕ, είκοσι επτά χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας για τα πτηνά;

6. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Horst Schnellhardt)

Εδώ και αρκετό καιρό, μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν κοινοποιήσει περιοχές στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις με τα ομόσπονδα κρατίδια. 

  
1 Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη 

θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου για 
τα στερεά απόβλητα και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 
αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα 
επικίνδυνα απόβλητα, ΕΕ L226/3 της 6.9.2000 (όπως τροποποιήθηκε).
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Οι περιφερειακές νομοθετικές αρχές πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί οι εν λόγω περιοχές 
δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στους καταλόγους της οδηγίας για τους οικοτόπους. Αυτό 
συνεπάγεται πρόσθετη γραφειοκρατία και δυσχεραίνει σημαντικά την έγκαιρη κατάρτιση 
των σχετικών καταλόγων στα κρατίδια.

1. Σε ποιον βαθμό λαμβάνει η Επιτροπή υπόψη τους εν λόγω ανεπίσημους καταλόγους 
στο πλαίσιο του έργου της;

2. Είναι σημαντικότερες οι κοινοποιήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις απόψεις 
κυβερνήσεων;

Παρατηρούνται ήδη σημαντικές διαφορές στον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας μεταξύ των 
γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων. 

3. Σε ποιον βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια συνολική εικόνα της προόδου που 
έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της οδηγίας στο σύνολο των 25 κρατών μελών και σε ποιες 
ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ευρέως
αναγνωριζόμενες αποκλίσεις;

Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση των σχεδίων μας σε περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες. Εάν κατά την άποψη του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εναπόκειται στην αξιολόγηση του αντικτύπου να νομιμοποιήσει 
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα, τα εμπόδια για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων 
είναι πολύ μεγάλα.

Ποιες είναι οι συνέπειες των πρόσφατων αποφάσεων του ΔΕΚ (απόφαση της 10ης 
Ιανουαρίου 2006, υπόθεση C-98/03) σχετικά την αξιολόγηση του αντικτύπου και σε ποιον 
βαθμό είναι έστω δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες πλην της διατήρησης 
του φυσικού περιβάλλοντος;

7. Οδηγίες για την ποιότητα του αέρα (Gyula Hegyi)

Η οδηγία του Συμβουλίου για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος1 αφορά τις οριακές τιμές ρύπων στον αέρα του περιβάλλοντος, μεταξύ 
άλλων και των σωματιδίων (PM 10), τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για την ανθρώπινη 
υγεία. Η πρώτη θυγατρική οδηγία2 του ορίζει οριακές τιμές για τα PM 10 οι οποίες πρέπει 
να επιτευχθούν σταδιακά και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές. Ωστόσο, όπως προκύπτει 
από τις τελευταίες εκθέσεις, η συγκέντρωση PM 10 εξακολουθεί να υπερβαίνει την οριακή
τιμή σε διάφορα κράτη μέλη.

Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τις διατάξεις που σχετίζονται με τα PM 10, για παράδειγμα 

  
1 Οδηγία 96/62/ΕΚ του Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 

περιβάλλοντος, ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σελ. 55.
2 Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, 

διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος, ΕΕ L 
163 της 29.06.1999, σελ. 41.
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αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την αντικατάσταση της οδηγίας με κανονισμό, 
επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη 
στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος1 σε ζητήματα που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, αντί να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 226 της 
Συνθήκης ΕΚ;

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

8. Εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα (Δημήτρης 
Παπαδημούλης)

Βάσει των πλέον πρόσφατων πληροφοριών (2003) που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για 
την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου και σωματιδίων (PM 10) 
υπερέβαιναν τις οριακές τιμές πλέον του ορίου ανοχής που ορίζει η οδηγία 1999/30/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

Τον Απρίλιο του 2004, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας 
για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει των οδηγιών 96/62/ΕΚ και 
99/30/ΕΚ. 
Θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται επί του παρόντος η 
διαδικασία επί παραβάσει; Ποια μέτρα έχει λάβει η Ελλάδα προκειμένου να συμμορφωθεί 
με τις σχετικές οδηγίες; Ποια είναι τα επίπεδα NO2 και PM 10 στην Αττική, τη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα;
Έχει κοινοποιήσει η Ελλάδα στην Επιτροπή τυχόν σχέδια ή προγράμματα για την επίτευξη 
των οριακών τιμών που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα; 

9. Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης - Παραίτηση της Επιτροπής από πρόστιμο κατά 
της Ισπανίας (Caroline Lucas)

Το 1998, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ένοχη την Ισπανία για 
παράβαση των ποιοτικών προτύπων για τα ύδατα που προβλέπονται στην οδηγία για τα 
ύδατα κολύμβησης στις όχθες ποταμών και λιμνών (διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε 
το 1988)2. Όταν η Ισπανία παρέλειψε να λάβει μέτρα προκειμένου να αναβαθμίσει τα ύδατα 
αυτά ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ΕΕ, η Επιτροπή προσέφυγε εκ νέου 
ενώπιον του Δικαστηρίου και πέτυχε την έκδοση δεύτερης καταδικαστικής απόφασης τον 
Νοέμβριο του 2003, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην Ισπανία για τη μη 
συμμόρφωσή της με την πρώτη απόφαση3. 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το πρόστιμο πρέπει να καταβάλλεται σε ετήσια βάση για κάθε 1% 
των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης στην ισπανική επικράτεια που δεν ανταποκρίνεται στα 
πρότυπα της οδηγίας. Το πρόστιμο έπρεπε να αρχίσει να επιβάλλεται από την κολυμβητική 

  
1 Ανακοίνωση για την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας: Στρατηγική για την απλούστευση 

του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, COM (2005) 535 τελικό.
2 Υπόθεση C-92/96.
3 Υπόθεση C-278/01.
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περίοδο του 2004 και έως ότου η Ισπανία συμμορφωνόταν με την απόφαση του 
Δικαστηρίου. 
Τον Δεκέμβριο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην επιβάλει πρόστιμο 
στην Ισπανία. Ωστόσο, η Ισπανία δεν είχε επιτύχει πλήρη συμμόρφωση το 2004. Δήλωσε 
ποσοστό συμμόρφωσης 94,7% – αλλά το ποσοστό αυτό είχε επιτευχθεί με την αφαίρεση ή 
τη «διαγραφή από τον κατάλογο» 132 από τα 302 (= 44%) προβληματικά εσωτερικά ύδατα 
κολύμβησης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και όχι με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για τον καθαρισμό τους. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με την οδηγία για τα ύδατα 
κολύμβησης. Επιπλέον, αντίκειται στο άρθρο 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να 
απέχουν από κάθε μέτρο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των σκοπών 
της Συνθήκης.

Η Επιτροπή αιτιολόγησε την απόφασή της δηλώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα 
κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με την οδηγία για τα ύδατα 
κολύμβησης εάν τουλάχιστον το 95% των υδάτων κολύμβησής του πληροί τα ποιοτικά 
πρότυπα της οδηγίας. 

Για ποιον λόγο η Επιτροπή επιβραβεύει τόσο γενναιόδωρα την Ισπανία για την παράνομη 
διαγραφή από τον κατάλογο μεγάλου αριθμού τόπων κολύμβησης; Ποια είναι η νομική 
βάση αυτής της διακριτικής ευχέρειας, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του άρθρου 10 ΣΕΚ; 
Δεν κρίνει η Επιτροπή ότι η ανοχή της παράνομης συμπεριφοράς της Ισπανίας γελοιοποιεί 
τη διαδικασία του άρθρου 228; Πότε θα προσφύγει η Επιτροπή κατά της Ισπανίας για την 
διαγραφή από τον κατάλογο πολλών εσωτερικών υδάτων κολύμβησης; 

10. Εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους στη Σκωτία (John Bowis)

Τι διαβήματα έχουν πραγματοποιηθεί προς την Επιτροπή σχετικά με τις παραβιάσεις της 
οδηγίας για τους οικοτόπους στη Σκωτία και τι μέτρα έχει λάβει, ούτως ώστε να τις 
παραπέμψει στην εκτελεστική αρχή και τους υπουργούς της Σκωτίας;

Συγκεκριμένα, είναι ενήμερη για την εικαζόμενη ζημία που έχει προκληθεί στο Firth of 
Lorn SAC (UK 0030041) και στους βραχώδεις υφάλους του από τις χαλύβδινες δράγες 
που χρησιμοποιούνται από βυθοκόρους για όστρακα, καθώς και στον πληθυσμό 
μαρσουανών λόγω της αδυναμίας των αρχών να τους προσφέρουν κάτι περισσότερο από 
τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας Δ;

Είναι επίσης ενήμερη για την εικαζόμενη ζημία που έχει προκληθεί στο Loch Creran SAC 
(UK 0030190) και τους ζωντανούς ύφαλους πολυχαιτών που είναι μοναδικοί στην 
Ευρώπη, οι οποίοι επίσης απειλούνται από τον εξοπλισμό βυθοκόρησης για όστρακα; 

Είναι επίσης ενήμερη για το κυνήγι φώκιας γύρω από το νησί Lismore SAC (UK 0030182) 
κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της εντολής προστασίας της φώκιας του 2000; 

Είναι ακόμη ενήμερη για τον χαρακτηρισμό των νήσων Treshnish με τους οικοτόπους 
υφάλων προτεραιότητας και τους πληθυσμούς γκρίζων φωκιών και μαρσουανών ως 
περιοχής εκμετάλλευσης για την εκτροφή ψαριών;
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11. Εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΚ (Bart 
Staes)

Το καλοκαίρι του 2004, κρίθηκε ότι το Βέλγιο δεν είχε συμμορφωθεί με την οδηγία 
91/271/ΕΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η κυβέρνηση της Φλάνδρας έχει 
έκτοτε ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζει τις αδυναμίες σε επίπεδο πολιτικής. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της φλαμανδικής υπηρεσίας περιβάλλοντος (VMM) η 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στη Φλάνδρα έχει φτάσει σε τέλμα παρά τις μεγάλες 
επενδύσεις για την πρόληψη των άμεσων απορρίψεων στα επιφανειακά ύδατα. Το βασικό 
πρόβλημα είναι ότι σε περίπτωση βροχοπτώσεων μεγάλες ποσότητες λυμάτων που δεν 
έχουν υποστεί επεξεργασία υπερχειλίζουν τα επιφανειακά ύδατα. Οι εκθέσεις της VMM 
αναφέρουν επίσης ότι δεν υπήρξε αύξηση στον όγκο των αποβλήτων που τυγχάνουν 
επεξεργασίας τα τελευταία χρόνια. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την πρόοδο της Φλάνδρας 
(και του Βελγίου) σε σχέση με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και 
έχουν κατασκευαστεί επαρκείς υποδομές για τη συμμόρφωση με την οδηγία, αν και είναι 
πλέον σαφές ότι η υποδομή δεν λειτουργεί;

12. Εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση και της οδηγίας για τη συμμετοχή του 
κοινού (Bart Staes)

Το άρθρο 5 της οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορρύπανση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
οφείλουν να εκπονούν προγράμματα δράσης όσον αφορά τις χαρακτηρισμένες 
ευπρόσβλητες περιοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το παράρτημα Ι της 
οδηγίας για τη συμμετοχή του κοινού, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι 
παρέχεται έγκαιρα και πραγματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετέχει στην 
προετοιμασία και τροποποίηση ή αναθεώρηση σχεδίων ή προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την οδηγία για τη νιτρορρύπανση. 
Ωστόσο, κατά την εκπόνηση των αναθεωρημένων προγραμμάτων δράσης, που 
εξετάζονται επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπήρξε κανενός είδους 
συμμετοχή του κοινού και, επομένως, δεν δόθηκε στο κοινό η δυνατότητα για διατύπωση 
παρατηρήσεων. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η οδηγία για τη συμμετοχή του κοινού έχει 
εφαρμοστεί σωστά στη Φλάνδρα;

13. Οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα (Σλοβακία) (Gyula Hegyi)

Η Tournigan Gold Corporation (που εδρεύει στον Καναδά) προτίθεται να ανοίξει ορυχείο 
χρυσού και αργύρου στην Körmöcbánya (Kremnica της Σλοβακίας). Η διαδικασία για τη 
χορήγηση άδειας για τέτοια δραστηριότητα εξετάζεται επί του παρόντος και σύντομα 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πώς μπορεί 
να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση του σχεδιαζόμενου ορυχείου με τη νέα οδηγία για τα 
εξορυκτικά απόβλητα, της οποίας εκκρεμεί η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα;

14. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δάση στη Ρουμανία (Péter Olajos)

Εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές για ευρείας κλίμακας παράνομη υλοτομία στη 
Ρουμανία και διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι η διαφθορά εμποδίζει τη λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη αυτών των πρακτικών. Εκτός από τις άμεσες 
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συνέπειες για τα δάση και τους οικοτόπους στη Ρουμανία, γειτονικά κράτη μέλη όπως η 
Ουγγαρία, τα οποία βρίσκονται στα κατάντη του ποταμού σε σχέση με τις αποψιλωμένες 
περιοχές, αντιμετωπίζουν πλέον αύξηση των πλημμυρών λόγω των μεγαλύτερων 
ποσοτήτων υδάτων που εισρέουν στον ποταμό Tisza και σε άλλους ποταμούς και δεν 
απορροφούνται από τα δάση.

Δεδομένου ότι η Ρουμανία, ως νέο κράτος μέλος, έπρεπε να είχε ήδη λάβει μέτρα για την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου (και ειδικότερα για την επιβολή της 
νομοθεσίας για τα δάση), ποια μέτρα προτίθεται να λάβει τώρα η Επιτροπή προκειμένου 
να διασφαλίσει τη διακοπή αυτών των επιζήμιων παράνομων πρακτικών πριν καταστούν 
μη αναστρέψιμες οι συνέπειες της υλοτομίας;


