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Θέμα: Αναφορά 0852/2008, της I.Z., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον σεβασμό 
προς τη δημοκρατία, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στην Ιταλία

Αναφορά 0861/2008, του N.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το πρόβλημα 
των αποβλήτων σε Νάπολη και Καμπανία στην Ιταλία

Αναφορά 0864/2008, της T.G., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Demograssic, σχετικά με το πρόβλημα των αποβλήτων σε Νάπολη και 
Καμπανία στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 0852/2008

Η αναφέρουσα ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εάν το ιταλικό 
κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 90 της 23ης Μαΐου 2008 για τη διαχείριση αποβλήτων είναι 
σύμμορφο με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Η ίδια είναι της άποψης ότι το διάταγμα θα 
έχει ως αποτέλεσμα παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα είναι επιζήμιο για 
τη δημόσια υγεία. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποκύπτει στη μαφία και ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής παρατηρητών της Επιτροπής ώστε να 
διασφαλιστεί η προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών από βιαιότητες των δυνάμεων του 
νόμου και της τάξης.

Περίληψη της αναφοράς 0861/2008

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν το ιταλικό κυβερνητικό 
διάταγμα αριθ. 90 για τα απόβλητα της 23ης Μαΐου 2008 είναι σύμμορφο με τη σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παραβιάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα είναι επιζήμιο για τη δημόσια υγεία. Ζητεί επίσης από το 
Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής παρατηρητών της Επιτροπής ώστε να 
διασφαλιστεί η προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών από βιαιότητες των δυνάμεων του 
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νόμου και της τάξης, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποκύπτει στη μαφία, όντας της 
άποψης ότι η απόρριψη και αποτέφρωση των αποβλήτων είναι παρωχημένες πρακτικές.
Υποστηρίζει ότι το πρόβλημα των αποβλήτων στην Καμπανία πρέπει να αντιμετωπιστεί 
άμεσα και ότι η Ιταλία πρέπει να αρχίσει τη συλλογή απορριμμάτων κατ’ οίκον και την 
απολύμανση των περιοχών που πλήττονται από αυτά. Επιθυμεί επίσης να στραφούν οι 
ιταλικές αρχές σε προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων που δεν προκαλούν 
ρύπανση.

Περίληψη της αναφοράς 0864/2008

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει εάν το ιταλικό κυβερνητικό 
διάταγμα αριθ. 90 για τα απόβλητα της 23ης Μαΐου 2008 είναι σύμμορφο με τη σχετική 
κοινοτική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παραβιάσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θα είναι επιζήμιο για τη δημόσια υγεία. Ζητεί επίσης από το 
Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής παρατηρητών της Επιτροπής ώστε να 
διασφαλιστεί η προστασία των ειρηνικών διαδηλωτών από βιαιότητες των δυνάμεων του 
νόμου και της τάξης, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποκύπτει στη μαφία. Είναι της 
άποψης ότι η Ιταλία πρέπει να αρχίσει τη συλλογή απορριμμάτων κατ’ οίκον και την 
απολύμανση των περιοχών που πλήττονται από αυτά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Όλες οι αναφορές αφορούν το ιταλικό κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 90 της 23ης Μαΐου 2008, 
το οποίο περιέχει «Επείγοντα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας, και πρόσθετες 
διατάξεις σχετικά με την πολιτική προστασία». Συγκεκριμένα, οι αναφέροντες εκφράζουν τις 
ανησυχίες τους για το διάταγμα και ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να εξακριβωθεί 
εάν το συγκεκριμένο διάταγμα παραβιάζει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Επιπλέον, οι αναφέροντες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία 
των πολιτών που διαμαρτύρονται κατά των κυβερνητικών αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
αναφέροντες καλούν την Επιτροπή να στείλει παρατηρητές ώστε να αποτρέπονται επιθετικές 
ενέργειες και βιαιοπραγίες από την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων.

Τέλος, οι αναφέροντες αντιτίθενται στις νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων, όπως 
αποτεφρωτές και χωματερές, που βρίσκονται στην επικράτεια της περιφέρειας. 

Παρατηρήσεις σχετικά με τις αναφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί ήδη στενά την κατάσταση κρίσης σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας, έχει αναλάβει δράση κατά της 
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Ιταλίας1, και συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που ελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές για την επίλυση της κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, καθώς και για την αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος που πηγάζει από 
την ανεπάρκεια του δικτύου διαχείρισης αποβλήτων εντός της περιφέρειας.

Η Επιτροπή ήταν ενήμερη για την έγκριση του διατάγματος αριθ. 90 της 23ης Μαΐου 2008 
και διεξήγαγε αξιολόγηση των διατάξεών του, πριν από τη μετατροπή του σε νόμο, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή του προς την κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις με τις ιταλικές αρχές, 
και εγκρίθηκαν τροποποιήσεις μέσω του νόμου μετατροπής αριθ. 123 της 14ης Ιουλίου 2008, 
καθώς και μέσω του νόμου αριθ. 129 της 2ας Αυγούστου 2008, με σκοπό την ευθυγράμμιση 
των διατάξεων του διατάγματος με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Όσον αφορά το αίτημα για διασφάλιση της προστασίας των διαδηλωτών, πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
τήρηση της δημόσιας τάξης. Αυτές οι δραστηριότητες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των 
εθνικών αρχών.
Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τη Συνθήκη να υποκαθιστά τις αρχές 
των κρατών μελών στις δραστηριότητες σχεδιασμού τους, και στις αποφάσεις τους, για 
παράδειγμα σχετικά με το εάν θα δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, 
στον βαθμό που οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι σύμμορφες με την κοινοτική νομοθεσία. 
Εναπόκειται στις ιταλικές αρχές να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την 
υγεία.

Συμπέρασμα
Το διάταγμα αριθ. 90 της 23ης Μαΐου 2008 αξιολογήθηκε από την Επιτροπή, και εγκρίθηκαν 
τροποποιήσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια όσον αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την τήρηση 
της δημόσιας τάξης, ούτε όσον αφορά δραστηριότητες χωροταξικού σχεδιασμού.

                                               
1 Βλ. υπόθεση C-297/08, ΕΕ C 223 της 30.08.2008, σ.35.
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