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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 23-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Μηχανισμοί ελέγχου της χρηματοδότησης από την ΕΕ (S. Hassi)

Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι οι κοινοτικοί πόροι δαπανώνται μόνο για έργα που 
συμμορφώνονται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ;

Ποιους μηχανισμούς ελέγχου εφαρμόζει η Επιτροπή ώστε να ελέγξει την πλήρη συμμόρφωση;

Ποιοι μηχανισμοί υφίστανται ώστε η Επιτροπή να ανακτά πόρους για έργα που δεν 
συμμορφώνονταν με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία;

Πόσα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Κοινότητα από το 2004 και εξής, τα οποία δεν 
συμμορφώνονταν πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον και σε πόσες 
περιπτώσεις ανέκτησε η Επιτροπή τα ποσά που είχαν καταβληθεί αδικαιολόγητα;
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

2. Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα στην Ιταλία (G. Sacconi)

Στις 23 Μαΐου, η ιταλική κυβέρνηση εξέδωσε το διάταγμα-νόμο αριθ. 90 σχετικά με ειδικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον χώρο διάθεσης αποβλήτων 
στην περιφέρεια της Καμπανίας. 
Δύναται να αναφέρει η Επιτροπή εάν το εν λόγω διάταγμα είναι συμβατό με την οδηγία 
1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, 
καθώς και με την οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων;
Δύναται να αναφέρει επίσης η Επιτροπή εάν το εν λόγω διάταγμα μπορεί να θεωρηθεί επαρκής 
εγγύηση για τη διακοπή των διαδικασιών που έχουν κινηθεί κατά της Ιταλίας για δύο 
παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από τους κινδύνους που συνεπάγονται τα στερεά απόβλητα;

3. Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα στερά απόβλητα στην Ιταλία (R. 
Mussachio)

Ο Επίτροπος κ. Δήμας γνώριζε πολύ καλά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχετικά με τα 
στερεά απόβλητα στη Νάπολη: εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την ομιλία του στο ΕΚ στις 15 Ιανουαρίου 
και ελπίζουμε να συνιστά δέσμευση προς τις τοπικές και εθνικές αρχές στην Ιταλία ότι θα 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το πρόσφατο ιταλικό 
νομοθετικό διάταγμα αριθ. 90 της 23ης Μαΐου που κυρίως αφορά τα χρονοδιαγράμματα και τις 
διαδικασίες που σχετίζονται με τα προβλεπόμενα μέτρα και τον εντοπισμό νέων χώρων 
διάθεσης αποβλήτων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων απόθεσης αποβλήτων στην
Καμπανία; Θεωρεί η Επιτροπή ότι ο προβλεπόμενος χρόνος (7 ημέρες) και οι ανθρώπινοι πόροι 
(μειωμένος αριθμός εμπειρογνωμόνων από 60 σε 50), καθώς και τα τεχνικά μέσα που 
προβλέπονται για την εκπόνηση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με τις 
οδηγίες 85/337 και 97/11 θα συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία; Στο διάταγμα προβλέπεται 
η συμμετοχή των κατοίκων μόνο στο πλαίσιο πρωτοβουλιών διάδοσης πληροφοριών εκ μέρους 
του Υπουργείου Παιδείας και της Προεδρίας του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, θα 
πρέπει το ιταλικό διάταγμα να αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες 2003/4 και 2003/35 που 
υλοποιούν τη Σύμβαση του Arhus, η οποία ως μία εκ των βασικότερων δράσεων διασφαλίζει το 
δικαίωμα των ενδιαφερομένων φορέων και των κατοίκων στην ενημέρωση και τη συμμετοχή 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων;

4. Κοινοτική χρηματοδότηση έργων για τα στερεά απόβλητα στην Καμπανία(M. Frassoni)

Σύμφωνα με την έκθεση εκτέλεσης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Δεκεμβρίου του 
2007, η ιταλική περιφέρεια της Καμπανίας έλαβε 367,53 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για έργα σχετικά με τα στερεά 
απόβλητα και την αποκατάσταση των μολυσμένων περιοχών μεταξύ 2000 και 2006. Το 54% 
των εν λόγω πόρων διοχετεύθηκαν σε 108 έργα αποκατάστασης, ενώ τα υπόλοιπα διατέθηκαν 
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σε έργα σχετικά με τα απόβλητα. Η έκθεση αναφέρει αύξηση του ποσοστού διαχωρισμού των 
αποβλήτων κατά τη συλλογή στη Νότιο Ιταλία από 2, 4% σε 10,2% λόγω της χρηματοδότησης.

Εντούτοις, στις επαρχίες Νάπολης και Caserta, τόνοι επί τόνων απορριμμάτων βρίσκονται στους 
δρόμους. Οι δε πολίτες διαμαρτύρονται κατά των νέων χώρων υγειονομικής ταφής φοβούμενοι 
ότι μπορεί (παρανόμως) να καταλήξουν σε αυτές τοξικά απόβλητα, όπως συνέβη και στους 
υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, το πρόσφατο διάταγμα της ιταλικής 
κυβέρνησης εν δυνάμει δικαιολογεί αυτούς τους φόβους λόγω των πολυάριθμων προτεινόμενων 
παρεκκλίσεων από την κοινοτική νομοθεσία.
1. Δύναται η Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή κατάλογο όλων όσοι έχουν λάβει οικονομική 
ενίσχυση από αυτά τα 367,53 εκατομμύρια ευρώ;

2. Δύναται η Επιτροπή να πιστοποιήσει ότι το σύνολο του ποσού δαπανήθηκε αποκλειστικά για 
έργα που συνάδουν πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία; Εάν όχι, πόσα μη επιλέξιμα έργα 
χρηματοδοτήθηκαν και πόσες εντολές ανάκτησης εκδόθηκαν για ποσά που καταβλήθηκαν 
αδικαιολόγητα;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει η Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει ότι τα 410 εκατομμύρια 
ευρώ που προβλέπονται για την περίοδο 2007-2013 θα συμβάλουν πράγματι στην επίλυση του 
σχετικού με τα απόβλητα προβλήματος της Καμπανίας;

5. Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα στην Ελλάδα (Δ. 
Παπαδημούλης)

Η Επιτροπή έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς την 
απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-205/03, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν να καταργήσουν 
όλους τους μη ελεγχόμενους χώρους απόρριψης αποβλήτων έως τις 31.12.2008. Σύμφωνα με 
προηγούμενες απαντήσεις της Επιτροπής, υπήρχαν 814 προγράμματα αποκατάστασης 
παράνομων χώρων διάθεσης αποβλήτων με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής έως τον 
Σεπτέμβριο του 2007. 
Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν εκ μέρους των ελληνικών αρχών 
ως προς τις ενέργειες για κλείσιμο των παράνομων χώρων απόρριψης αποβλήτων και τη χρήση 
της κοινοτικής χρηματοδότησης; Ποιος είναι ο ρυθμός απορρόφησης της χρηματοδότησης 
αυτής; Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι παράνομοι χώροι διάθεσης αποβλήτων θα έχουν 
παύσει να λειτουργούν έως τα τέλη του 2008; Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή σε περίπτωση 
που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές για ακόμη μία φορά δεν ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους 
για έγκαιρη εφαρμογή της συναφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας;

6. Εφαρμογή των οδηγιών για τους φυσικούς οικοτόπους στην Πολωνία (B. Sonik)

1. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πολωνική κυβέρνηση κατάρτισε ένα περίπλοκο πρόγραμμα 
υποβολής προτάσεων και καταχώρισης περιοχών στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκτυο Natura 
2000, προτίθεται η Επιτροπή να επιτρέψει μεταβολές στις περιοχές που ήδη έχουν προταθεί για 
το πρόγραμμα Natura 2000 (οι προτεινόμενες μεταβολές θα αιτιολογηθούν και θα καταρτισθούν 
βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών μελετών);
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2. Δεδομένου ότι η Πολωνία υπέβαλε τεράστιες περιοχές προς συμπερίληψη στο δίκτυο Natura 
2000, έκτασης 20 έως 30 χιλιάδων εκταρίων, θα επιτρέψει η Επιτροπή τον διαχωρισμό τους σε 
κατηγορίες (π.χ. κατηγορία 0 - καμία δυνατότητα δράσης· κατηγορία 1 - περιορισμένη 
δυνατότητα και αναγκαία η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων· κατηγορία 2 - επαρκείς 
δυνατότητες δράσης· κατηγορία 3 - καμία ανάγκη εκπόνησης εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων); Οι κατηγορίες αυτές θα καθοριστούν βάσει ειδικής επιστημονικής έρευνας.

3. Σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να γίνουν επενδύσεις, θα ήταν δυνατή η διοργάνωση 
συσκέψεων με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να εξευρεθούν 
συμβιβαστικές λύσεις και να αποτραπεί η αναστολή έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη;

4. Δύναται η Επιτροπή να παράσχει στην Πολωνία οργανωτική και οικονομική ενίσχυση για τη 
διαδικασία αναδιάρθρωσης της δομής των υπηρεσιών της για την προστασία του περιβάλλοντος;

5. Εάν παγώσουν οι χρηματοδοτικοί πόροι για ορισμένες επενδύσεις, δύναται η Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η πολωνική κυβέρνηση, ώστε να επιτραπεί η 
επανεκκίνηση του έργου; (Η Πολωνία είναι διατεθειμένη να παράσχει την απαραίτητη 
αποζημίωση.)

7. Εφαρμογή των οδηγιών για τους φυσικούς οικοτόπους στη Φινλανδία (S. Hassi, R. 
Myller)

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα. Το δίκτυο Natura2000 θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για τους φυσικούς 
οικοτόπους.

Η περιοχή Pallastunturi στη Φινλανδία ανήκει στο δίκτυο Natura2000. Στο Pallastunturi υπάρχουν 
διάφορα είδη φυσικών οικοτόπων, όπως παλαιά φυσικά ημιβόρεια δάση φυλλοβόλων της 
Φιννοσκανδιναβίας πλούσια σε επίφυτα, τα οποία, σύμφωνα με την οδηγία για τους φυσικούς 
οικοτόπους και τα παραρτήματα αυτής, εμπίπτουν στους τύπους κοινοτικού ενδιαφέροντος, η 
διατήρηση των οποίων απαιτεί τον ορισμό ειδικής ζώνης διατήρησης. Στους τόπους που περιέχουν 
τέτοιους τύπους φυσικών οικοτόπων οφείλουν τα κράτη μέλη να καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα 
διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικά ενδεδειγμένων σχεδίων διαχείρισης για αυτούς 
τους τόπους. Η οδηγία ορίζει ρητά ότι κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη 
διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, 
καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, θα εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον 
τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του.
Επί του παρόντος σχεδιάζεται η κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή 
Pallastunturi, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τα είδη και τους φυσικούς 
οικοτόπους της περιοχής, και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες 
εκτιμήσεις.
Θα θέλαμε να θέσουμε στην Επιτροπή τις εξής ερωτήσεις: Με ποιον τρόπο δύναται η Επιτροπή να 
παρακολουθεί περιοχές όπως η Pallastunturi, οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο Natura2000 και 
εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους; Με 
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ποιον τρόπο δύναται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους να αξιολογούν όλους τους πιθανούς κινδύνους για τον φυσικό οικότοπο της 
εκάστοτε περιοχής και ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων για τον τόπο πληρούν τις προϋποθέσεις της 
οδηγίας για τους φυσικούς οικοτόπους και τους κανόνες του δικτύου Natura2000; Σε ποιο στάδιο 
εξετάζει η Επιτροπή τα σχέδια στις περιοχές του δικτύου Natura2000; Απαιτεί η Επιτροπή 
πρότερη ενημέρωση πριν ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου;
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