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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο για τον ΧΥΤΑ στην Κέρκυρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για κακή διαχείριση αποβλήτων
στη νήσο Κέρκυρα, στην Ελλάδα. Οι ανησυχίες της Επιτροπής αφορούν τον χώρο υγειονομικής ταφής
στο Τεμπλόνι, που λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την
υγειονομική ταφή (οδηγία 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οδηγία
1999/31/EΚ του Συμβουλίου) τουλάχιστον από το 2007 και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Σε μια προσπάθεια να παροτρύνει την Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για
να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι, η Επιτροπή
παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Διάφορες επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν οι εθνικές αρχές επιτόπου αποκάλυψαν ότι ο ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου λειτουργεί πλημμελώς και κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι ελλείψεις
περιλαμβάνουν την κακή διαχείριση του βιοαερίου, τη μη επεξεργασία του διασταλάζοντος υγρού
(στραγγίσματα) από τον χώρο υγειονομικής ταφής και την παρουσία αποβλήτων που δεν επιτρέπεται να
επεξεργάζεται ο ΧΥΤΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της σε προειδοποιητική επιστολή
του Μαρτίου 2011 και σε αιτιολογημένη γνώμη του Ιανουαρίου 2012. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές
αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα
αναγκαία μέτρα με αποτέλεσμα ο χώρος υγειονομικής ταφής να εξακολουθεί να λειτουργεί κατά
παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και να συνιστά σοβαρή απειλή για το περιβάλλον.

 
Ιστορικό
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μόνον ασφαλείς και ελεγχόμενες δραστηριότητες υγειονομικής ταφής
πρέπει να διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη. Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία
1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου) καθορίζει πρότυπα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από τη συγκέντρωση, τη μεταφορά, την
αποθήκευση, την επεξεργασία και την τελική διάθεση των αποβλήτων. Στόχος της είναι να προλαμβάνει
ή να μειώνει, στο μέτρο του δυνατού, τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες από την υγειονομική ταφή
των αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των χώρων υγειονομικής ταφής.

Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) ορίζει τη νομική βάση για την
επεξεργασία των αποβλήτων στην ΕΕ. Εισάγει αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει», και θεσπίζει ένα δεσμευτικό πλαίσιο ιεράρχησης για τη διαχείριση αποβλήτων.
Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση
των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να
βλάπτεται το περιβάλλον. Η επεξεργασία των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα, χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από τον
θόρυβο ή τις οσμές και χωρίς να βλάπτονται η ύπαιθρος ή τα μέρη που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.

 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γενικές πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα του περιβάλλοντος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, γενικά, βλ. εδώ.

Για τις τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, βλ. εδώ.

Για τη δέσμη αποφάσεων του Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με παραβάσεις, βλ. MEMO/15/6223.

Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12.

Σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. εδώ.

http://ec.europa.eu/environment/waste/
http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999L0031
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/press_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6223_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6223_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_el.htm


Αρμόδιοι επικοινωνίας:
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