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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0031/2006, του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες κινδύνους για την υγεία λόγω διοξινών από τη 
διάθεση αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί για την 
υγεία και το περιβάλλον η μόλυνση από διοξίνες που προκαλείται από μονάδες διάθεσης και 
αποθήκευσης ειδικών και τοξικών αποβλήτων σε διάφορες περιοχές της Καμπανίας, τις 
οποίες έχουν καθορίσει οι περιφερειακές αρχές και αποτελούν πηγή παράνομων εσόδων 
εγκληματικών οργανώσεων. Δεδομένης της αδυναμίας των περιφερειακών και εθνικών 
αρχών να επιβάλουν κανόνες ασφάλειας, και της παρουσίας πολυάριθμων παράνομων χώρων 
διάθεσης αποβλήτων, οι αναφέροντες ζητούν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την ουσιαστική τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος διάθεσης των αποβλήτων σε 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να δοθεί τέλος σε δραστηριότητες που είναι προδήλως 
επιζήμιες, ελέγχοντας τις ζημίες που προκαλούνται στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, 
και τον εκ νέου χαρακτηρισμό των εν λόγω μολυσμένων περιοχών που χρησιμοποιούνται για 
γεωργικούς και ζωοτεχνικούς σκοπούς.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων ανησυχεί για την αύξηση των κρουσμάτων όγκων και ασθενειών που εικάζεται 
ότι οφείλονται στη μόλυνση στις επαρχίες της Νάπολης και της Caserta. Κατά την άποψη του 
αναφέροντα, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε από το ισχύον καθεστώς διαχείρισης των 
αποβλήτων. Το πρόβλημα αυτό τέθηκε υπόψη των εθνικών αρχών πριν από χρόνια αλλά 
παραμένει άλυτο. 
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Βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν, υπάρχουν πολλές παράνομες χωματερές που 
προγραμματίζεται να κλείσουν δεδομένου ότι δεν πληρούν πλέον τα πρότυπα ασφάλειας. 
Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για το εκ νέου άνοιγμα αυτών των χωματερών και η θέση 
μονάδων αποτέφρωσης αποβλήτων εικάζεται ότι οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των 
θανάτων και των κρουσμάτων ασθενειών σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο και σε αύξηση 
κατά 400% των κρουσμάτων καρκίνου σε ορισμένους δήμους.

Ο αναφέρων επιθυμεί την πραγματοποίηση α) ολοκληρωμένης αξιολόγησης των μονάδων 
αποθήκευσης και διάθεσης αποβλήτων της Καμπανίας ώστε να διασφαλιστεί η επανεξέταση 
των δομών επεξεργασίας και διάθεσης προκειμένου να ανταποκρίνονται στα ισχύοντα 
πρότυπα, β) επιδημιολογικής μελέτης του πληθυσμού της περιοχής για να διαπιστωθεί σε 
ποιον βαθμό τα υψηλά επίπεδα θνησιμότητας και νοσηρότητας μπορεί να οφείλονται στη 
μόλυνση, γ) αναλυτική έρευνα για να διαπιστωθεί ποιες περιοχές έχουν μολυνθεί, και την 
αποκατάσταση ή τουλάχιστον τον εκ νέου χαρακτηρισμό των μολυσμένων εκτάσεων που 
χρησιμοποιούνται για γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Η επεξεργασία των αποβλήτων ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ 
περί των στερεών αποβλήτων1. Βάσει της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα ανακτώνται ή διατίθενται χωρίς να προκαλούνται κίνδυνοι για 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Όλες οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάκτησης ή της διάθεσης αποβλήτων πρέπει να 
διαθέτουν άδεια λειτουργίας και να υποβάλλονται σε τακτικές επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2 ορίζει τις 
προϋποθέσεις κατασκευής, λειτουργίας, παύσης λειτουργίας και μετέπειτα διαχείρισης των 
χώρων υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Για την επιλογή ενός χώρου υγειονομικής ταφής, 
η οδηγία θεσπίζει μια σειρά κριτηρίων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 
συμπεριλαμβανομένης της απόστασης από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, 
υδατορεύματα και στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές, της 
ύπαρξης υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή, των 
γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών, του κινδύνου πλημμυρών, καθιζήσεων, 
κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στον χώρο ταφής και της προστασίας της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Άδεια λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής μπορεί να δοθεί μόνον εάν από τα 
χαρακτηριστικά του χώρου σε σχέση με τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις ή τα 
διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν προκύπτει ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν δημιουργεί 
σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον.

Η αποτέφρωση των αποβλήτων ρυθμίζεται από σειρά κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, και 
συγκεκριμένα από τις οδηγίες 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων3 και 

  
1 ΕΕ L 114 της 5.4.2006, σελ. 9
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1
3 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σελ. 91
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96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1. Η οδηγία 
2000/76/ΕΚ θεσπίζει ελάχιστες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση των αποβλήτων –
συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών εκπομπών, συνθηκών λειτουργίας και υποχρεώσεων 
παρακολούθησης– με σκοπό την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 
Περιέχει ρητές διατάξεις για τον περιορισμό και την παρακολούθηση των εκπομπών 
διοξινών. Η οδηγία 96/61/ΕΚ προβλέπει ότι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
υπόκεινται σε ένα ολοκληρωμένο καθεστώς αδειοδότησης για την προστασία του 
περιβάλλοντος, με την επιβολή προϋποθέσεων χορήγησης άδειας που βασίζονται στις 
«βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές», που μπορεί να συνεπάγεται αυστηρότερες προϋποθέσεις 
από αυτές που προβλέπει η οδηγία 2000/76/ΕΚ. Επιπλέον, πολλοί άλλοι τύποι 
δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων –συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων– διέπονται 
επίσης από την οδηγία 96/61/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους οφείλουν να μεριμνούν για τον σεβασμό των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες 2000/76/ΕΚ και 96/61/ΕΚ, θεσπίζοντας 
υποχρεώσεις υποβολής και καθορισμού των αιτήσεων χορήγησης άδειας ή ανανέωσης 
παλαιότερων αδειών και μέσω της επιβολής, της παρακολούθησης και της εφαρμογής των 
προϋποθέσεων χορήγησης των αδειών. Πρέπει να παρέχεται στο κοινό η ευκαιρία να 
υποβάλλει παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης άδειας, και τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές κατά τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. Στην περίπτωση ήδη υπαρχουσών μονάδων, τα πρότυπα της οδηγίας 2000/76/ΕΚ 
ισχύουν από την 28η Δεκεμβρίου 2005, ενώ η συμμόρφωση με την οδηγία 96/61/ΕΚ θα είναι 
υποχρεωτική από την 30ή Οκτωβρίου 2007. Στην αναφορά δεν γίνεται λόγος για 
συγκεκριμένες μονάδες που καλύπτονται από τις οδηγίες ούτε παρέχονται συγκεκριμένες 
πληροφορίες για την εφαρμογή τους. 

Βάσει των σχετικά αόριστων πληροφοριών που περιέχονται στην αναφορά, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, 
ζητήθηκε από τον αναφέροντα να υποβάλει έναν πίνακα για κάθε χώρο υγειονομικής ταφής 
και μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων σε σχέση με τον οποίο/την οποία ισχυρίζεται ότι 
τίθεται θέμα παραβίασης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αναφέροντας μεταξύ 
άλλων σε ποια συγκεκριμένα στοιχεία βασίζει τον ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης. 

Η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι, 
δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανεξέλεγκτων χωματερών στην ιταλική επικράτεια, 
συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας της Καμπανίας, ξεκίνησε το 2003 έρευνα ιδία 
πρωτοβουλία η οποία οδήγησε στην κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει για την παραβίαση 
των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ, 91/689/ΕΟΚ και 1999/31/ΕΚ. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί επί του 
παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C 122/05).

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή έχει ζητήσει από τον 
αναφέροντα να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες «για κάθε χώρο υγειονομικής ταφής και 

  
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26
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μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων σε σχέση με τον οποίο/την οποία ισχυρίζεται ότι τίθεται 
θέμα παραβίασης της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων 
σε ποια συγκεκριμένα στοιχεία βασίζει τον ισχυρισμό περί μη συμμόρφωσης».

Οι τεχνικές πληροφορίες που ελήφθησαν από τον αναφέροντα στις 18 Ιουλίου 2006 δεν 
αφορούν συγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής αλλά επισήμαναν γενικότερα ελλείψεις 
της ιταλικής πολιτικής για τα απόβλητα, ειδικά για τις επαρχίες της Νάπολης και της Caserta. 
Οι τεχνικές πληροφορίες εστιάζουν περισσότερο στην αποτέφρωση εν γένει και τη μονάδα 
αποτέφρωσης που βρίσκεται στην Acerra και που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το 2007 
καθώς και σε έναν σχεδιαζόμενο αποτεφρωτή που θα κατασκευαστεί στην S. Maria La Fossa.

Όσον αφορά την πτυχή των χώρων υγειονομικής ταφής, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει 
ότι επί του παρόντος εκκρεμεί κατά της Ιταλίας μια οριζόντια υπόθεση C-135/05 για 
εικαζόμενη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τα άρθρα 4, 8 και 9 
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων1, το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των επικίνδυνων αποβλήτων2 και το άρθρο 14(α), (β) και 
(γ) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων3. Η 
υπόθεση αφορά την ύπαρξη χιλιάδων εικαζόμενων παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, 
μεταξύ άλλων και στην επαρχία της Καμπανίας. Αναμένεται σύντομα η ακρόαση της 
υπόθεσης. 

Όσον αφορά την πτυχή της αποτέφρωσης, όπως προαναφέρθηκε, οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν εστιάζουν σε δύο μονάδες αποτέφρωσης οι οποίες δεν έχουν 
τεθεί ακόμη σε λειτουργία. Όταν τεθούν σε λειτουργία οι εν λόγω μονάδες, θα πρέπει να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης4 και της οδηγίας 2000/76/ΕΚ σχετικά με την αποτέφρωση 
αποβλήτων5. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην αρχική αναφορά και στις 
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν επιτρέπουν ωστόσο να διαπιστωθεί επί του παρόντος μη 
συμμόρφωση προς τις εν λόγω οδηγίες.

  
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σελ. 39
2 ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σελ. 32
3 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1
4 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26
5 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σελ. 91


