
CM\757322EL.doc PE376.541vREV.III

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

25.11.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: 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 
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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.

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, 
υδατορρεύματα 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.

                                               
1 ΕΕ L 114 της 5.4.2006, σελ. 9.
2 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σελ. 1.
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Η αποτέφρωση των αποβλήτων ρυθμίζεται από σειρά κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, και 
συγκεκριμένα από τις οδηγίες 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων1 και 
96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2. 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).

                                               
1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σελ. 91.

2 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26
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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 
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 των στερεών αποβλήτων1, το άρθρο 2, παράγραφος 1 της 
οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των επικίνδυνων αποβλήτων2 και το άρθρο 14 
στοιχεία 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.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Η Επιτροπή έλαβε μεγάλο όγκο συμπληρωματικών πληροφοριών από τον αναφέροντα στις 
27 Δεκεμβρίου 2006 και πιο πρόσφατα τον Ιούνιο του 2007. Για την ανάλυση αυτών των 
πληροφοριών θα χρειαστεί κάποιον χρόνο.

Στις 26 Απριλίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε την απόφασή 
του στην υπόθεση οριζόντιας παράβασης C-135/05 κατά της Ιταλίας για πλημμελή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 
                                               
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.
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2006/12/ΕΚ του Συμβουλίου1 περί των στερεών αποβλήτων, το άρθρο 2 της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα, και το άρθρο 14, 
στοιχείο α της οδηγίας 1999/31/ΕΚ3 του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων. Αφετηρία της υπόθεσης αυτής αποτέλεσε έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2002 από 
το ιταλικό «Corpo Forestale» όπου γινόταν αναφορά στην ύπαρξη σχεδόν 5 000 παράνομων 
χωματερών στην ιταλική επικράτεια, μεταξύ των οποίων περίπου 700 που περιέχουν 
επικίνδυνα απόβλητα.

Η απόφαση αυτή έχει μεγάλη πολιτική σημασία για τη μελλοντική διαχείριση των χώρων 
ταφής των αποβλήτων στην Ιταλία, μεταξύ άλλων και στην περιφέρεια για την οποία 
ενδιαφέρεται ο αναφέρων.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη και ανησυχεί ιδιαίτερα για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν 
αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στη Νάπολη και τις γειτονικές περιοχές. Οι 
ιταλικές αρχές έλαβαν μέτρα επείγοντος χαρακτήρα και η Επιτροπή ευελπιστεί ότι τα μέτρα 
αυτά θα επιλύσουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την πρόσφατη μελέτη που συντονίστηκε από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας και η οποία έδειξε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των κατοίκων 
περιοχών που γειτνιάζουν με παράνομες χωματερές στις επαρχίες της Νάπολης και της 
Caserta.

Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα σχέδια για τη δημιουργία τεσσάρων νέων χώρων 
υγειονομικής ταφής στην Καμπανία συμμορφώνονται με όλες τις συναφείς απαιτήσεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και κατά πόσον θα συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην 
επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων της περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, μια 
αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφθηκε τη Νάπολη για να συζητήσει το ζήτημα επί τόπου 
με τις ιταλικές αρχές. Για την Επιτροπή είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε ενέργεια των 
ιταλικών αρχών να είναι σύμφωνη με τις αρχές και τους στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της, όχι μόνο για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα που απασχολεί τον αναφέροντα, αλλά και για το γενικότερο 
πρόβλημα της εξάλειψης των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών στην Ιταλία.

Ανταποκρινόμενη στον επείγοντα χαρακτήρα και τη σοβαρότητα της κατάστασης στη 
Νάπολη και την Καμπανία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία με 
την οποία της παρέχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει, αντί της συνήθους δίμηνης 
προθεσμίας.

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.

                                               
1 ΕΕ L 114/9 της 27.04.2006.
2 ΕΕ L 377 της 31.12.1991.
3 ΕΕ L 182 της 16.07.1999.
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Όλες οι παραπάνω αναφορές αφορούν την κρίση με τα απόβλητα που πλήττει αυτή τη στιγμή
την περιφέρεια της Campania στην Ιταλία, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της.

Ορισμένοι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την απαράδεκτη κατάσταση σχετικά με τη 
διαχείριση αποβλήτων στη Νάπολη και τις γύρω περιοχές, που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την 
υγεία των 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, οι αναφέροντες υπαινίσσονται κάποια σύνδεση 
μεταξύ της τρέχουσας διαχειριστικής κρίσης και της ανάμειξης 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:

 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 συσσωματωμάτων 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 και συγκεκριμένα την οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προώθηση 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 την 
                                               
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.
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απειλή των σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από 
την εγκατάλειψη των αποβλήτων στους δρόμους, ξεκίνησε έρευνα και δρομολόγησε, 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 αποβλήτων1) 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 επαρκή και αποτελούσαν την πηγή προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία. Στις 
3 Ιουλίου 2008, δεδομένης της συνέχισης των παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας 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 προκύπτει 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 
παρακολουθεί την κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ερευνά από κοινού με τις 
ιταλικές αρχές την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 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 την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Όσον αφορά στην εγκατάσταση για τη μετατροπή 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

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.04.2006, σ. 9.
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Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις ενέργειες κατά της Ιταλίας έως ότου οι τρέχουσες παραβιάσεις
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 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 εκδώσει 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 την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία
καθώς και με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.


