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Θέμα: Αναφορά 0026/2007, της Monica Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής «Serre per la vita», σχετικά με χώρο απόρριψης αστικών στερεών 
αποβλήτων

Αναφορά 0756/2007, του Giovanni Roviello, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αντίθεσή του σε χώρο διάθεσης αποβλήτων που θέτει σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία και τους υπόγειους υδάτινους πόρους

Αναφορά 0789/2007, της Gigliola Izzo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αντίθεση που αφορά χώρο οικολογικής αποθήκευσης αποβλήτων δισκίων 
καυσίμου πλησίον γεωργικών εκτάσεων και οικιστικών περιοχών

Αναφορά 0910/2007, του Francesco Di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την περιβαλλοντική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Καμπανία

Αναφορά 0991/2007, του Vincenzo Gala, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αίτημα για σύστημα χωριστής περισυλλογής απορριμμάτων στην περιφέρεια 
της Καμπανίας

Αναφορά 0012/2007, του Francesco Miglino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Partito Internettiano, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την 
αποθήκευση και την επεξεργασία οικιακών αποβλήτων στη Νάπολη και στην 
περιφέρεια της Καμπανίας στην Ιταλία

Αναφορά 0016/2007, του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την κρίση των 
οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)
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Αναφορά 0209/2007, του Sebastiano Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κρίση της διάθεσης των απορριμμάτων και τα δημοκρατικά δικαιώματα 
των κατοίκων του Marigliano κοντά στη Νάπολη

Αναφορά 0347/2007, των Tommaso Esposito και Virginia Petrellese, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας δράσης πολιτών κατά του 
αποτεφρωτήρα», σχετικά με μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στην Accerra 
(πλησίον της Νάπολης) στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 0026/2007

Η αναφέρουσα, νομικός εκπρόσωπος των μελών της επιτροπής, διαμαρτύρεται για τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή ενός χώρου απόρριψης αστικών στερεών αποβλήτων (ο οποίος 
καλύπτει μια περιοχή 60 000 τ.μ., και βάθους 25 μέτρων) από έναν φορέα στον οποίο 
εκχωρήθηκαν έκτακτες εξουσίες, επισημαίνοντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις σε μια περιοχή 
που έχει αναγνωριστεί ως περιοχή δημοσίου συμφέροντος για περιβαλλοντικούς, 
οικονομικούς, πολιτιστικούς και γεωργικούς λόγους. Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα εφιστά 
την προσοχή στην ύπαρξη, σε γειτνίαση με την προστατευόμενη τοποθεσία, του «Medio 
corso del fiume Sele/Persano» (υδροβιότοποι Persano) ενός τόπου κοινοτικής σημασίας, ο 
οποίος αποτελεί επίσης καταφύγιο άγριων ζώων του WWF, αναγνωρισμένος βάσει της 
σύμβασης Ramsar. Η αναφέρουσα ζητεί συνεπώς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
παρέμβουν προκειμένου να διαφυλάξουν το περιβάλλον και να μεριμνήσουν για τη σωστή 
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων που χορηγούνται για αυτόν τον σκοπό.

Περίληψη της αναφοράς 0756/2007

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την επαναλειτουργία ενός χώρου διάθεσης
αποβλήτων που μολύνει το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα στην περιφέρεια της Καμπανίας, 
υποστηρίζοντας ότι η άδεια που εξέδωσε η κυβέρνηση αντιβαίνει σε προηγούμενη δικαστική 
απόφαση που διέταζε το κλείσιμο του χώρου.

Επιπλέον, έχουν εκπονηθεί σχέδια για τη λειτουργία και άλλου χώρου διάθεσης αποβλήτων 
σε γειτονική, γεωλογικά ασταθή τοποθεσία. Παρότι κανένας από τους δύο χώρους δεν 
βρίσκεται σε προστατευόμενο οικότοπο ή προστατευόμενη ζώνη, μπορούν να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις γειτονικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για γεωργικούς 
σκοπούς.

Περίληψη της αναφοράς 0789/2007

Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από 
μεγάλο χώρο οικολογικής αποθήκευσης δισκίων καυσίμου, καθώς η τοποθεσία που επελέγη 
από τον ειδικό επίτροπο για την απόρριψη αποβλήτων σε έκτακτες περιπτώσεις στην 
Καμπανία βρίσκεται πλησίον καλλιεργήσιμων γεωργικών εκτάσεων και οικιστικών περιοχών. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για προσωρινή ρύθμιση, οι αρχές δεν έχουν προφανώς διεξαγάγει 
τις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον έχουν επιδεινωθεί από τις συχνές πυρκαγιές, από τις οποίες εκλύονται ως 
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αποτέλεσμα εκπομπές διοξινών από τα αποθηκευμένα υλικά. Για τον λόγο αυτό, ζητεί την 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεχομένως μιας αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) με σκοπό τον τερματισμό της λειτουργίας της εν λόγω τοποθεσίας διαχείρισης 
αποβλήτων εκτάκτου ανάγκης, που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι επιβλαβής 
στις περιβάλλουσες γεωργικές ιδιοκτησίες και ασκείται χωρίς την απαραίτητη διαφάνεια.

Περίληψη της αναφοράς 0910/2007

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στην Καμπανία σε 
σχέση με τη διάθεση των αστικών αποβλήτων, η οποία έχει πλέον καταστεί κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης.

Περίληψη της αναφοράς 0991/2007

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την κρίση δημόσιας υγείας που έχει προκύψει 
στην Καμπανία ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης των περιφερειακών αρχών με την 
κοινοτική νομοθεσία για τη διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, 
υποστηρίζει ότι η απουσία συστήματος χωριστής περισυλλογής των απορριμμάτων έχει 
συμβάλει στον κορεσμό των υπαρχόντων χώρων διάθεσης των αποβλήτων και στην 
αδιάκριτη απόρριψή τους σε δημόσιους χώρους έξω από κατοικίες. Ο αναφέρων ζητεί να 
διερευνηθεί η κατάσταση και να επιστραφούν οι φόροι που έχουν καταβληθεί στις τοπικές 
αρχές για ανύπαρκτες υπηρεσίες περισυλλογής των απορριμμάτων.

Περίληψη της αναφοράς 0012/2008

Ο αναφέρων περιγράφει την παρούσα καταστροφική κατάσταση όσον αφορά τα οικιακά 
απόβλητα στη Νάπολη και στην περιφέρεια της Καμπανίας στην Ιταλία. Απαριθμεί τα μέτρα 
τα οποία πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την αποθήκευση και την επεξεργασία των 
οικιακών αποβλήτων, και τους ελέγχους που χρειάζονται για την εποπτεία της υλοποίησης 
των μέτρων αυτών. Παραθέτει έναν μακρύ κατάλογο με τους λόγους που βρίσκονται πίσω 
από την κρίση σχετικά με τα οικιακά απόβλητα. Είναι πεπεισμένος ότι μόνο μια επιτροπή 
τεχνικών εμπειρογνωμόνων εκτός του ιταλικού πολιτικού συστήματος, με αποδεδειγμένες 
επιστημονικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης, θα ήταν ικανή να θέσει ένα τέρμα στο 
πρόβλημα των αποβλήτων, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει παρά τα 14 έτη ειδικών 
επιτροπών και τη δαπάνη τεράστιων ποσών χρημάτων των φορολογουμένων. Ο αναφέρων 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, και πιστεύει ότι υπάρχουν τρόποι για να το πράξει 
αυτό σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Περίληψη της αναφοράς 0016/2008

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τέλος στην περιβαλλοντική 
καταστροφή που συντελείται στην Καμπανία και τη Νάπολη. Αναφέρει ότι τα κρούσματα 
όγκων στον πληθυσμό σημειώνουν αύξηση και ότι το έδαφος και τα αποθέματα υπόγειων 
υδάτων έχουν μολυνθεί. Θεωρεί ότι αυτό αποτελεί παραβίαση του άρθρου 174 της Συνθήκης 
ΕΚ.

Περίληψη της αναφοράς 0209/2008
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Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την τοποθεσία δημιουργίας ενός «προσωρινού» χώρου 
διάθεσης απορριμμάτων. Ο χώρος αυτός γειτνιάζει με μονάδα καθαρισμού υδάτων που 
εξυπηρετεί 34 γειτονικούς δήμους. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι δεν ελήφθη υπόψη η 
νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλώνει ότι ο χώρος διάθεσης των 
απορριμμάτων βρίσκεται σε μια περιοχή γνωστή ως «τρίγωνο του θανάτου» που ήδη 
αντιμετωπίζει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, και ότι ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται 
σε βάθος μόλις τεσσάρων μέτρων, ενώ το έδαφος στην περιοχή είναι εξαιρετικά πορώδες. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

Περίληψη της αναφοράς 0347/2008

Οι αναφέροντες αντιτίθενται στην προτεινόμενη εγκατάσταση στην Acerra πλησίον της 
Νάπολης μίας από τις μεγαλύτερες μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων στην Ευρώπη. 
Παραθέτουν πληθώρα λόγων για την αντίθεσή τους όσον αφορά τη μονάδα και εκφράζουν 
φόβο για σοβαρές επιπτώσεις εάν τεθεί σε λειτουργία. Υποστηρίζουν επίσης ότι ο σχεδιασμός 
και η κατασκευή της μονάδας συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής και ιταλικής νομοθεσίας, 
ιδίως της οδηγίας 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της οδηγίας 
2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων και της οδηγίας 85/337/ΕΚ για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0026/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2007.
Η αναφορά 0756/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007.
Η αναφορά 0789/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 08 Ιανουαρίου 2008.
Η αναφορά 0910/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2008.
Η αναφορά 0991/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 04 Μαρτίου 2008.
Η αναφορά 0012/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουνίου 2008.
Η αναφορά 0016/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουνίου 2008.
Η αναφορά 0209/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008.
Η αναφορά 0347/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. 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 προαναφερθείσες αναφορές αφορούν την κρίση των αποβλήτων που αντιμετωπίζει την 
εποχή αυτή η περιφέρεια της Καμπανίας στην Ιταλία, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία 
στους κατοίκους. 

Ορισμένοι από τους αναφέροντες διαμαρτύρονται για την τραγική κατάσταση της διαχείρισης 
των αποβλήτων στη Νάπολη και τις γειτονικές περιοχές, που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους 
για την υγεία των κατοίκων της περιοχής και για το περιβάλλον. 
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Οι αναφέροντες συγκαταλέγουν μεταξύ των βαθύτερων αιτίων της κρίσης την έλλειψη ορθού 
σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων και επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης των 
αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας. Υπαινίσσονται επίσης σχέση μεταξύ της τρέχουσας 
κρίσης και της εμπλοκής εγκληματικών οργανώσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπλέον, οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την αποτυχία των διαφόρων έκτακτων επιτρόπων, 
που είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, να παράσχουν ορθές 
και μακροπρόθεσμες λύσεις.

Άλλοι αναφέροντες διατυπώνουν αντιρρήσεις για τη θέση και τα χαρακτηριστικά των νέων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων που αποφάσισε να κατασκευάσει η κυβέρνηση για την 
αντιμετώπιση της κρίσης των αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, οι αναφέροντες αμφισβητούν τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 άνοιγμα χώρου υγειονομικής ταφής στην Καμπανία (τοπ. Basso dell'Olmo) στην 
επαρχία του Salerno·

 άνοιγμα νέου χώρου υγειονομικής ταφής στην Serre (τοπ. «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·

 κατασκευή εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων στο Marigliano στην 
επαρχία της Νάπολης·

 κατασκευή εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης δισκίων καυσίμου στο Giugliano 
(τοπ. «Taverna del Re»).

Τέλος, σε μία από τις αναφορές, οι αναφέροντες αντιτίθενται στην εγκατάσταση διαχείρισης 
αποβλήτων που κατασκευάζεται στην Acerra στην επαρχία της Νάπολης. Υποστηρίζουν ότι τα 
δύο κυβερνητικά διατάγματα που εκδόθηκαν στις 6 και στις 20 Φεβρουαρίου 2008, σχετικά 
με τις δασμολογικές παραχωρήσεις για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και τη λειτουργία 
της υπό κατασκευή μονάδας στην Acerra αντίστοιχα, θα παραβίαζαν την ευρωπαϊκή και την 
ιταλική νομοθεσία, και 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 (στο 
εξής: WID)2 και την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.3

Η Επιτροπή, ανησυχώντας σοβαρά για την κλιμάκωση της κρίσης των αποβλήτων, ενόψει 
ιδίως των σοβαρών κινδύνων που θέτει η εγκατάλειψη αποβλήτων στους δρόμους για τη 
δημόσια υγεία και για το περιβάλλον, δρομολόγησε έρευνα και κίνησε, τον Ιούνιο του 2007, 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας 
πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων4) στην 
περιφέρεια της Καμπανίας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην 
                                               
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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περιφέρεια της Καμπανίας το δίκτυο διάθεσης των αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις διάθεσης 
των αποβλήτων δεν ήταν επαρκείς και αποτελούσαν πηγή προβλημάτων για το περιβάλλον 
και την υγεία. Στις 3 Ιουλίου 2008, δεδομένης της συνέχισης των παραβιάσεων της 
κοινοτικής νομοθεσίας στην Καμπανία, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ιταλία στο Δικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολούθησαν και 
συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στην Καμπανία, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έλαβαν ή σχεδιάζουν να λάβουν οι ιταλικές αρχές για 
να αντιμετωπίσουν της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το διαρθρωτικό πρόβλημα
που απορρέει από την ανεπάρκεια του δικτύου διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των 
ιταλικών αρχών και σχεδιάζονται νέες προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να παρακολουθεί 
την κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διερευνά από κοινού με τις ιταλικές αρχές την 
εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την αντιμετώπιση της κρίσης με τα απόβλητα και την ανάπτυξη ενός συστήματος 
διαχείρισης των αποβλήτων.

Όσον αφορά τη θέση και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εγκαταστάσεων διαχείρισης 
αποβλήτων, πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών η αξιολόγηση 
των κινδύνων που σχετίζονται με το άνοιγμα εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και ότι 
η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στις εθνικές αρχές σε σχέση με τη θέση και τα 
χαρακτηριστικά αυτών των υποδομών, εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την 
κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα της Acerra, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι το διάταγμα της 6ης Φεβρουαρίου 2008 που αναφέρεται πιο πάνω είναι συμβατό με την 
οδηγία 2001/77/ΕΚ. Αν και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μη βιοαποικοδομήσιμα 
συστατικά των αποβλήτων σαφώς δεν πρέπει να ορίζεται ως ανανεώσιμη πηγή για τους 
σκοπούς της οδηγίας, η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να παρέχουν τέτοια ηλεκτρική 
ενέργεια με στήριξη ίδια με αυτή που παρέχεται για την ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζονται βάσει της οδηγίας. Η στήριξη αυτή, ωστόσο, πρέπει να 
είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και η Επιτροπή διερευνά 
επί του παρόντος τα σχετικά μέτρα στήριξης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία κατά της Ιταλίας έως ότου τεθεί τέλος στις παρούσες 
παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Δεδομένου ότι η υπόθεση σχετικά 
με την έλλειψη επαρκούς δικτύου υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων εκκρεμεί επί του 
παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νέα στοιχεία σχετικά με 
την υπόθεση θα είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι 
σύμφωνα με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις.


