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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1182/2008, του M.E., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «La rosa 
dei venti di Chiaiano», σχετικά με την αντίθεσή του όσον αφορά χώρο 
διάθεσης αποβλήτων στο Chiaiano (Νάπολη)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του σχετικά με την επιλογή τοποθεσίας ενός χώρου 
διάθεσης αποβλήτων στο Chiaiano (Νάπολη) και υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή δεν 
δικαιολογείται από οικονομική άποψη και είναι εντελώς απαράδεκτη, δεδομένου ότι ο χώρος 
διάθεσης βρίσκεται σε πάρκο (Parco delle Colline di Napoli) εντός πυκνοκατοικημένης 
περιοχής. Επιπλέον, θα αποτελέσει μείζων κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας 
υπόψη την πυκνή κυκλοφορία γύρω από την τοποθεσία στην οποία θα πραγματοποιηθεί το 
έργο, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διάθεση όλων των ειδών αδιαχώριστων 
αποβλήτων. Υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση του σχεδίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά για τη μηχανική-βιολογική μετατροπή της υπάρχουσας 
μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και τη θέση σε λειτουργία τού έως τώρα αχρησιμοποίητου 
χώρου διάθεσης της Santa Maria la Fossa.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα σχέδια των ιταλικών αρχών να 
εγκαταστήσουν χώρο υγειονομικής ταφής στο Chiaiano, υποστηρίζοντας ότι η τοποθεσία 
βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή που επίσης αποτελεί τμήμα του Parco Metropolitano 
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Delle Colline. Επιπλέον, ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την τοποθεσία του 
χώρου υγειονομικής ταφής, που βρίσκεται κοντά σε λατομείο τόφου, εγείροντας ζητήματα 
επαρκούς χωρητικότητας για την επεξεργασία αποβλήτων που προέρχονται από την περιοχή 
της Νάπολης. Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για το διάταγμα σχετικά με τα απόβλητα 
που εξέδωσε η κυβέρνηση Berlusconi, βάσει του οποίου επιτρέπεται η υγειονομική ταφή μη 
επεξεργασμένων αποβλήτων, κάτι που προκαλεί την παραγωγή αερίων από τον χώρο ταφής. 
Προτείνει τη χρήση ενός υφιστάμενου χώρου υγειονομικής ταφής στη Santa Maria la Fossa 
μέχρι να καταστούν λειτουργικές οι μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας 
αποβλήτων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή παραπέμπει τον αναφέροντα στην απάντηση που δόθηκε στις αναφορές 
955/2008 και 1011/2008 που αφορούν τον ίδιο χώρο υγειονομικής ταφής.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την οδηγία 2006/12/ΕΚ1 περί των στερεών αποβλήτων, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να προωθούν την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωση 
και αξιοποίησή τους. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν 
κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων, το οποίο θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα διάθεσης των εναπομεινάντων αποβλήτων σε μία από τις πλησιέστερες 
κατάλληλες εγκαταστάσεις. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τις αναγκαίες 
χωρητικότητες διάθεσης στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που καταρτίζουν.

Η ανάγκη για πρόσθετες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας 
κατέστη προφανής μετά την εκδήλωση της κρίσης των αποβλήτων το 2007. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας σχετικά με εσφαλμένη 
εφαρμογή της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων, κυρίως σε σχέση με την 
ανεπάρκεια του δικτύου των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή, κάτι που 
προκάλεσε περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υγείας. Υπό το πρίσμα της 
συνέχισης της κρίσης των αποβλήτων, στις 3 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή παρέπεμψε την 
Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συμπεράσματα

Παρότι λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι 
έχουν παραβιαστεί στην προκείμενη περίπτωση οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Παρομοίως, όσον αφορά την οδηγία
92/43/ΕΟΚ και την οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν, οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν στην Επιτροπή δεν καταδεικνύουν, σε αυτό το στάδιο, κάποια παραβίαση των 
εν λόγω οδηγιών. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να 
προσδιορίζει ποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ως χώροι 
υγειονομικής ταφής, ή να αξιολογεί τυχόν σχετιζόμενους κινδύνους. Οι συγκεκριμένες 
                                               
1 ΕΕ L 114/9 της 27.4.2006.
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δραστηριότητες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.


