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Θέμα: Αναφορά 1082/2008, του Raffaele Pacilio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παράνομη καύση ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων απορριμμάτων στην περιοχή 
της Νάπολης (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα απορρίμματα καίονται σε 
καθημερινή βάση κατά μήκος δρόμων στην περιοχή της Νάπολης και ότι οι αρχές δεν 
λαμβάνουν καμία δράση για να αποτραπεί αυτό. Επισημαίνει ότι οι εκλυόμενοι καπνοί είναι 
κατά πολύ επιβλαβέστεροι αυτών που εκλύονται από ειδικές μονάδες αποτέφρωσης και ζητεί 
την άμεση ανάληψη δράσης, καθώς οι καπνοί από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες 
καύσης είναι τοξικοί για τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά και το έδαφος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2006/12/EΚ περί των στερεών αποβλήτων1 υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή 
μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον ιδίως δε χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος 
για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την πανίδα και τη χλωρίδα και χωρίς να 
προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης ή της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης των αποβλήτων. Η καύση ελαστικών και τοξικών υγρών αποβλήτων στο ύπαιθρο 

                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
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δεν συνιστά κατάλληλη επεξεργασία αποβλήτων και ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπές που 
μπορούν να βλάψουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία.  Συνεπώς, η καύση τέτοιων αποβλήτων 
στο ύπαιθρο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας για τα 
απόβλητα. Οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να παρεμβαίνουν κατά τέτοιων πρακτικών.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα θέματα που περιγράφει ο αναφέρων πρέπει να 
εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν ως μέρος της γενικής κρίσης των αποβλήτων στην 
περιφέρεια της Καμπανίας. Η Επιτροπή, καθώς ανησυχεί βαθύτατα για την εκδήλωση της 
κρίσης των αποβλήτων, κίνησε έρευνα και δρομολόγησε, τον Ιούνιο του 2007, μια διαδικασία 
επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, σε σχέση με την εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 
για τα απόβλητα στην περιφέρεια της Καμπανίας. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι στην περιφέρεια της 
Καμπανίας, το δίκτυο διάθεσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων δεν 
ήταν κατάλληλες και αποτελούσαν πηγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων 
σχετικών με την υγεία. Στις 3 Ιουλίου του 2008, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων 
παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου στην Καμπανία, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ιταλία στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των 
ιταλικών αρχών, και έχουν προγραμματιστεί και άλλες συνεδριάσεις ώστε να μπορεί η 
Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή διερευνά από 
κοινού με τις ιταλικές αρχές την εφαρμογή του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου σε σχέση 
με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης των αποβλήτων και την 
ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει τις δράσεις επιβολής της κατά της Ιταλίας έως ότου 
σταματήσουν οι τρέχουσες παραβιάσεις του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί η επείγουσα κατάσταση συμμορφώνονται προς 
το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο.


