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Θέμα: Αναφορά 0683/2005, του Vincenzo Marmora, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Campagna nostra», σχετικά με 
διαμαρτυρία για τη δημιουργία χώρου διάθεσης αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο ρύπανσης των υπογείων υδάτων και 
της λεκάνης απορροής του ποταμού εξαιτίας της δημιουργίας χώρου διάθεσης αστικών 
αποβλήτων σε τόπο κοινοτικής σημασίας, γεγονός που, ως εκ τούτου, συνιστά παραβίαση της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και της Σύμβαση του Ραμσάρ, καθώς το σχέδιο που 
έχει υποβληθεί έχει χαρακτηρισθεί παραπλανητικά ως σχέδιο μετατροπής λατομείου και έχει 
εγκριθεί ως τέτοιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Μαΐου 2006.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στο 
Basso dell’Olmo της κοινότητας της Campagna. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η έκταση 
όπου κατασκευάστηκε ο χώρος υγειονομικής ταφής είναι τόπος κοινοτικής σημασίας βάσει 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) και, από υδρογεωλογική άποψη, δεν είναι 
κατάλληλη για λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής ψευδώς χαρακτηρίστηκε ως μετατροπή λατομείου που 
χρησιμοποιεί σταθεροποιημένα οργανικά απόβλητα και κατάλοιπα από την παραγωγή 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
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καυσίμων από απορρίμματα.
Η επεξεργασία των αποβλήτων ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία 
75/442/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων. Η οδηγία αυτή υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση ή η διάθεση των αποβλήτων δεν θέτει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ότι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που 
ασχολούνται με δραστηριότητες ανάκτησης ή διάθεσης διαθέτουν άδεια και ότι υπόκεινται σε 
περιοδικούς ελέγχους.

Εάν η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως διάθεση επί ή εντός του εδάφους, πρόκειται για 
χώρο υγειονομικής ταφής και ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 1999/31/ΕΚ2 περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η οδηγία 1999/31/ΕΚ θεσπίζει τα κριτήρια που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της θέσης ενός χώρου υγειονομικής ταφής. Ο χώρος 
υγειονομικής ταφής μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον, λαμβανομένων υπόψη 
των κριτηρίων αυτών και των διορθωτικών μέτρων, δεν δημιουργεί σοβαρό περιβαλλοντικό 
κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μια 
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ανάκτηση όταν πρωταρχικός στόχος της είναι τα απόβλητα να 
χρησιμεύσουν στην αντικατάσταση νέων υλικών. Αυτό κρίνεται από τα εθνικά δικαστήρια ή 
τις αρχές σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Επιπλέον, ο χώρος υγειονομικής ταφής μπορεί να επηρεάσει έναν τόπο του δικτύου Natura 
2000, τη ΖΕΠ αριθ. IT8050021 «Medio Corso del Fiume Sele-Persano». Ως εκ τούτου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 4, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει με επιστολή της πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές σχετικά με τον 
χαρακτηρισμό της δραστηριότητας ως ανάκτησης ή διάθεσης, καθώς και όσον αφορά την 
άδεια λειτουργίας και τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν 
δημιουργείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.

Με επιστολή στις 15.2.2006, ζητήθηκε από τις ιταλικές αρχές να παράσχουν περαιτέρω 
πληροφόρηση, ειδικότερα σχετικά με τον χαρακτηρισμό της δραστηριότητας ως ανάκτησης ή 
διάθεσης, καθώς και όσον αφορά την άδεια λειτουργίας και τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την υδρογεωλογική μελέτη και τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης της κατάστασης των υπογείων υδάτων. Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές θα 
πρέπει να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 6, παραγράφων 2-4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Εφόσον η Επιτροπή δεν έχει λάβει απάντηση, εστάλη επιστολή υπενθύμιση με αίτημα για 
πληροφορίες το οποίο πρέπει να ικανοποιηθεί εντός ενός μηνός.

                                               
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39-41.
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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Μόλις οι υπηρεσίες της Επιτροπής λάβουν τις πληροφορίες αυτές, θα ενημερωθεί η Επιτροπή 
Αναφορών.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Σε συνέχεια της δραματικής κρίσης με τα απόβλητα που ξέσπασε στην Campania την άνοιξη 
του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε ίδια πρωτοβουλία διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Ιταλικής Δημοκρατίας και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 27 Ιουνίου 2007.

Ως συνέχεια, στις 31 Ιανουαρίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην ιταλική 
κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη, την τελευταία γραπτή προειδοποίηση σύμφωνα με την 
οποία η Ιταλία υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία στον τομέα 
της διαχείρισης αποβλήτων, αλλιώς θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο.

Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον χώρο 
υγειονομικής ταφής Basso dell'Olmo προστέθηκαν στην ανωτέρω υπόθεση παραβίασης. 
Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά όχι μόνο τη συνολική κατάσταση περί της 
διαχείρισης των αποβλήτων στην Campania, αλλά και τα έργα που αφορούν τη δημιουργία 
νέων χώρων υγειονομικής ταφής στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτά τα 
έργα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή Αναφορών θα τηρείται ενήμερη για περαιτέρω εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση.

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Για τις αναφορές: 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 και 347/2008.
Όλες οι παραπάνω αναφορές αφορούν την κρίση με τα απόβλητα που πλήττει επί του παρόντος 
την περιφέρεια της Campania στην Ιταλία, η οποία δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στους 
κατοίκους της.

Ορισμένοι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την απαράδεκτη κατάσταση αναφορικά με τη 
διαχείριση αποβλήτων στη Νάπολη και τις γύρω περιοχές, κάτι που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την 
υγεία των ντόπιων κατοίκων και απειλεί το περιβάλλον.

Η έλλειψη σωστού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων και επαρκούς δικτύου υποδομών 
διάθεσης αποβλήτων στην περιφέρεια της Campania απαριθμούνται από τους αναφέροντες 
μεταξύ των βασικών αιτίων της κρίσης. Επίσης, υπαινίσσονται κάποια σύνδεση ανάμεσα στην 
τρέχουσα διαχειριστική κρίση και την ανάμειξη εγκληματικών οργανώσεων στη διαχείριση 
αποβλήτων.

Επιπλέον, οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την αδυναμία των διαφόρων έκτακτων 
επιτρόπων, που διορίστηκαν από την κυβέρνηση για να διευθετήσουν την κρίση, να 
εξασφαλίσουν ορθές και μακροπρόθεσμες λύσεις.

Άλλοι αναφέροντες αντιτίθενται στην τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των νέων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, τις οποίες είχε αποφασίσει να θέσει σε λειτουργία η 
κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίση με τα απόβλητα.

Συγκεκριμένα, οι αναφέροντες αμφισβητούν τις ακόλουθες αποφάσεις:
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 άνοιγμα χώρου υγειονομικής ταφής στην Campagna (τοποθεσία Basso dell'Olmo) στην 
επαρχία του Salerno·

 άνοιγμα νέου χώρου υγειονομικής ταφής στη Serre (τοποθεσία Valle della Masseria) 
στην επαρχία του Salerno·

 εκ νέου άνοιγμα χώρου υγειονομικής ταφής στο Ariano Irpino και άνοιγμα νέου χώρου
υγειονομικής ταφής στο Savignano Irpino στην επαρχία του Avellino·

 εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων στο Marigliano στην επαρχία της
Νάπολης·

 εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ιζημάτων στο Giugliano (τοποθεσία Taverna del
Re).

Τέλος, σε μία από τις αναφορές, οι αναφέροντες αντιτίθενται στην κατασκευή εγκατάστασης 
διαχείρισης αποβλήτων στην Acerra, στην επαρχία της Νάπολης. Υποστηρίζουν ότι τα δύο 
κυβερνητικά διατάγματα που εκδόθηκαν στις 6 και 20 Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με 
δασμολογικές παραχωρήσεις για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας και με τη λειτουργία 
της υπό κατασκευή εγκατάστασης στην Acerra αντίστοιχα, παραβιάζουν την ευρωπαϊκή και 
την ιταλική νομοθεσία, συγκεκριμένα την οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας1, την οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων (εφεξής: 
οδηγία για την αποτέφρωση)2 και την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον3.

Η Επιτροπή, βαθύτατα ανήσυχη για την εκδήλωση της κρίσης με τα απόβλητα, ιδίως υπό το 
πρίσμα των σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον που προκαλούνται 
από την εγκατάλειψη των αποβλήτων στους δρόμους, ξεκίνησε έρευνα και κίνησε, τον Ιούνιο 
του 2007, διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 
πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων4) στην 
περιφέρεια της Campania.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι στην περιφέρεια της 
Campania το δίκτυο διάθεσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων δεν 
ήταν επαρκείς και αποτελούσαν την πηγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων 
υγείας. Στις 3 Ιουλίου 2008, δεδομένης της συνέχισης των παραβιάσεων του κοινοτικού 
δικαίου στην Campania, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στο πλαίσιο της αναφερθείσας διαδικασίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολούθησαν και 
συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις της κατάστασης στην Campania, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν λάβει ή σχεδιάζουν να λάβουν οι ιταλικές 
αρχές για να διευθετήσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και το διαρθρωτικό 
πρόβλημα που προκαλείται από την ακαταλληλότητα του δικτύου διαχείρισης αποβλήτων 
εντός της περιφέρειας.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες της Επιτροπής και τις 
ιταλικές αρχές, ενώ σχεδιάζονται και άλλες οι οποίες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να 
                                               
1 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
2 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
4 ΕΕ L 114 της 27.04.2006, σ. 9.
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παρακολουθεί την κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ερευνά από κοινού με τις 
ιταλικές αρχές την εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου σε σχέση με τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης με τα απόβλητα και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων, πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται 
με την έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στις εθνικές 
αρχές ως προς την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά αυτών των υποδομών, στο μέτρο που 
λαμβάνονται αποφάσεις που συνάδουν με το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.

Όσον αφορά στην εγκατάσταση μετατροπής αποβλήτων σε ηλεκτρική ενέργεια στην Acerra, 
η Επιτροπή θεωρεί ότι το διάταγμα της 6ης Φεβρουαρίου 2008 που προαναφέρθηκε συνάδει 
με την οδηγία 2001/77/ΕΚ. Παρότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μη 
βιοδιασπώμενο κλάσμα αποβλήτων θα πρέπει σαφώς να μην ορίζεται ως ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας για τους σκοπούς της οδηγίας, η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να παρέχουν 
σε αυτού του είδους την ηλεκτρική ενέργεια στήριξη ίδια με εκείνη που χορηγείται στην
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αυτές ορίζονται 
από την οδηγία. Αυτή η στήριξη, ωστόσο, θα πρέπει να συμφωνεί με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ, και η Επιτροπή ερευνά επί του παρόντος τα μέτρα στήριξης εν 
προκειμένω.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη δράση επιβολής κατά της Ιταλίας έως ότου οι τρέχουσες
παραβιάσεις του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου λάβουν τέλος. Καθώς η υπόθεση που 
αφορά την έλλειψη επαρκούς δικτύου υποδομών διαχείρισης αποβλήτων βρίσκεται επί του 
παρόντος στο Δικαστήριο, οι ενημερωμένες πληροφορίες για το ζήτημα θα είναι διαθέσιμες 
αφού το Δικαστήριο ανακοινώσει την απόφασή του. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να 
παρακολουθεί την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για 
την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης συνάδουν με το κοινοτικό 
περιβαλλοντικό δίκαιο καθώς και με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.


