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Θέμα: Αναφορά 0955/2008, του Ferdinando Kaiser, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο Chiaiano (Ιταλία)

Αναφορά 1011/2008, της A.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με χώρο διάθεσης 
αποβλήτων στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για τα σχέδια των ιταλικών αρχών να δημιουργήσουν χώρο 
διάθεσης απορριμμάτων στο Chiaiano, στα βόρεια της Νάπολης, μόλις μερικές εκατοντάδες 
μέτρα από την επαρχία της Νάπολης όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της νότιας 
Ιταλίας. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, και αποτελεί τμήμα 
του Parco Metropolitano Delle Colline, μιας από τις ελάχιστες περιοχές πρασίνου στο 
εσωτερικό της Νάπολης. Ο προβλεπόμενος χώρος διάθεσης απορριμμάτων πρόκειται να 
δημιουργηθεί σε ένα πρώην λατομείο τόφου που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ο αναφέρων 
εκφράζει ανησυχία για την πιθανότητα διάθεσης τοξικών αποβλήτων στον συγκεκριμένο 
χώρο, επειδή τα υπόγεια ύδατα μπορούν εύκολα να μολυνθούν – ο τόφος είναι εξαιρετικά 
διαπερατό πέτρωμα. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει εάν ο 
προβλεπόμενος χώρος διάθεσης είναι σύμφωνος με τη σχετική νομοθεσία.

Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τα σχέδια των ιταλικών αρχών να εγκαταστήσουν χώρο διάθεσης 
αποβλήτων κοντά στην κατοικία της στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη. Διατείνεται ότι αυτό 
αντιβαίνει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο χώρος βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη 
περιοχή που επίσης συνιστά τμήμα του Parco Metropolitano Delle Colline. Η αναφέρουσα 
δηλώνει ότι οι εμπειρογνώμονες κρίνουν την τοποθεσία του σχεδιαζόμενου χώρου διάθεσης 
αποβλήτων, που είναι πρώην λατομείο τούφας, ακατάλληλη για διάθεση αποβλήτων, 
δεδομένου ότι ακριβώς από κάτω βρίσκεται υδροφόρος ορίζοντας ο οποίος εύκολα θα 
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μπορούσε να ρυπανθεί, καθώς η τούφα είναι ένα ιδιαιτέρως διαπερατό πέτρωμα. Η 
αναφέρουσα διατείνεται επίσης ότι υπάρχει ενδεχόμενο απόρριψης τοξικών αποβλήτων στον 
εν λόγω χώρο. Θεωρεί ότι ο χώρος διάθεσης αποβλήτων θα ήταν περιττός, εάν 
τροποποιούταν η πολιτική επεξεργασίας αποβλήτων κατά τρόπο ώστε να γίνεται διαλογή των 
αποβλήτων πριν από τη μεταφορά και επεξεργασία με μηχανικά/βιολογικά μέσα.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 955/2008 χαρακτηρίστηκε χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).
Η αναφορά 1011/2008 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 10 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

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

Οι χώροι υγειονομικής ταφής ρυθμίζονται σε κοινοτικό επίπεδο από την οδηγία 1999/31/ΕΚ1

περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας περί 
υγειονομικής ταφής, για τη θέση του χώρου ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις 
που αφορούν:

α) τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και χώρους αναψυχής, 
υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·

β) την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή·

γ) τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής·

δ) τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων στον χώρο ταφής·

ε) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ο χώρος ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του όσον αφορά τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν δείχνουν ότι 
δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον. Η οδηγία δεν προβλέπει όρους σχετικά με 
συγκεκριμένες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται όταν αποφασίζεται η θέση του χώρου 
υγειονομικής ταφής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους είναι οι υπεύθυνοι φορείς 
για την επιλογή της θέσης του χώρου υγειονομικής ταφής και την απόφαση έγκρισής του. Οι
αρμόδιες αρχές πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το άνοιγμα νέων 
εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές σχετικά με τη θέση και τα χαρακτηριστικά της υποδομής, αρκεί οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται να είναι σύμφωνες με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η αρμόδια 
αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας χώρου ταφής μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
που παρατίθενται στην εν λόγω οδηγία και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
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Επιπλέον, όσον αφορά την ενδεχόμενη διάθεση τοξικών αποβλήτων, η οδηγία περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων απαγορεύει την υγειονομική ταφή συγκεκριμένων ειδών 
αποβλήτων, όπως διαβρωτικά ή μολυσματικά απόβλητα νοσοκομείων και συναφή. Επίσης, το 
παράρτημα ΙΙ της συγκεκριμένης οδηγίας ορίζει κριτήρια και διαδικασίες για την αποδοχή 
των αποβλήτων σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής. Εάν ορισμένα από τα απόβλητα που 
πρόκειται να διατεθούν χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, πρέπει να αποτίθενται σε χώρους 
ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Σύμφωνα με την οδηγία 91/689/ΕΟΚ της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα 
απόβλητα1, η οποία θεσπίζει κανόνες για τα επικίνδυνα απόβλητα, τα κράτη μέλη οφείλουν 
επίσης να μεριμνούν ώστε να μην αναμειγνύονται διαφορετικές κατηγορίες επικίνδυνων 
αποβλήτων και να μην αναμειγνύονται επικίνδυνα απόβλητα με μη επικίνδυνα απόβλητα, 
πλην περιπτώσεων όπου έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η οδηγία 85/337/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ3 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ4, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ), εφαρμόζεται στις 
εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. Οι χώροι υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων 
και οι χώροι υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων με χωρητικότητα που 
υπερβαίνει τους 100 τόνους ημερησίως, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, παράγραφοι 9 
και 10 της οδηγίας, απαιτείται να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας. Άλλοι χώροι υγειονομικής 
ταφής, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 11, σημείο β της οδηγίας, 
απαιτείται να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, προτού δοθεί 
η άδεια ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας όπου θεωρείται ότι 
είναι πιθανό να μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ 
άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους. Όταν εξετάζεται εάν ένα συγκεκριμένο 
έργο χώρου υγειονομικής ταφής που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ ενδέχεται 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
εξέταση των σωρευτικών επιπτώσεων του εν λόγω έργου σε συνδυασμό με άλλα έργα. Για 
έργα που υπόκεινται σε ΕΠΕ, η εκτίμηση πρέπει να παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας. Το παράρτημα IV της οδηγίας ΕΠΕ παραθέτει αυτές 
τις απαιτήσεις πληροφορίες και αναφέρεται ρητά, μεταξύ άλλων, σε περιγραφή των 
σωρευτικών επιπτώσεων του έργου.

Τέλος, εάν η θέση του χώρου υγειονομικής ταφής επηρεάζει μια περιοχή προστασίας της 
φύσης, οι αρχές οφείλουν να τηρούν το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ5 για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το εν 
λόγω άρθρο απαιτεί για κάθε σχέδιο που είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια
ειδική ζώνη διατήρησης ή μια ζώνη ειδικής προστασίας να διεξάγεται επαρκής εκτίμηση των 
επιπτώσεών του στον χώρο όσον αφορά τους στόχους της οδηγίας.

                                               
1 ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48.
3 ΕΕ L 073 της 14.3.1997, σ. 5.
4 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
5 ΕΕ L 206 της 22.07.1992.
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Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες, η Επιτροπή κατανοεί ότι ο χώρος 
υγειονομικής ταφής στον οποίο αναφέρονται βρίσκεται ακόμη στο στάδιο σχεδιασμού. Ως εκ 
τούτου, στο συγκεκριμένο στάδιο θα ήταν πρόωρο να υποτεθεί ότι έχει παραβιαστεί η οδηγία
1999/31/ΕΚ, η οδηγία 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, και η οδηγία 92/43/ΕΚ. Εάν οι 
αναφέροντες παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες περί του αντιθέτου, είναι βέβαιο ότι η 
Επιτροπή θα τις εξετάσει μετά χαράς.


