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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

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

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

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

Αναφορά 0587/2007, της Marina Salvadore, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Καμπανία και την ευθύνη των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών

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 
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της Καμπανίας

Αναφορά 1075/2007, του Paride Amoroso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ένα περιφερειακό μητρώο όγκων σε περιοχή η οποία παρουσιάζει συχνή 
εμφάνιση όγκων

Αναφορά 0012/2008, 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 0016/2008, του F. C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την κρίση 
των οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)

Αναφορά 0209/2008, 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 0347/2008, των Tommaso Esposito και Virginia Petrellese, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας δράσης πολιτών κατά του 
αποτεφρωτήρα», σχετικά με μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στην Acerra 
(πλησίον της Νάπολης) στην Ιταλία

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

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

Αναφορά 1223/2009, του Daniele Giove, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ρύπανση του περιβάλλοντος στον δήμο Casalnuovo di Napoli (Ιταλία)

Αναφορά 0413/2010, της Anna Margherita Ranieri, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani», η οποία 
συνοδεύεται από 2.406 υπογραφές, σχετικά με τη 15ετή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω των απορριμμάτων στην Καμπανία

Αναφορά 0694/2010, του R. I., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Valori 
Democtratici Uniti», σχετικά με τον καθαρισμό παράνομων χώρων 
απόρριψης τοξικών αποβλήτων στον δήμο Quarto (NA)

1. Περίληψη της αναφοράς 0683/2005

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 
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οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και της Σύμβασης του Ramsar, καθώς το σχέδιο που 
έχει υποβληθεί έχει χαρακτηρισθεί παραπλανητικά ως σχέδιο μετατροπής λατομείου και έχει 
εγκριθεί ως τέτοιο.

Περίληψη της αναφοράς 0031/2006

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 που 
έχουν χαρακτηρισθεί από τις 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.

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 0587/2007

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία που 
παρατηρείται στους δήμους της Καμπανίας, εξαιτίας της ανικανότητας των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που οφείλεται 
στο πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων. Η αναφέρουσα ζητεί να καταβληθεί 
αποζημίωση για τις βιολογικές ζημίες που προκλήθηκαν, να απολυθούν οι υπεύθυνοι, να 
τεθούν οι τοπικές αρχές υπό τον έλεγχο εξωτερικού διαχειριστή και να αναληφθεί δράση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Περίληψη της αναφοράς 0756/2007

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την επαναλειτουργία ενός χώρου διάθεσης 



PE452.706v02-00 4/13 CM\859605EL.doc

EL

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 κοντά σε καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις και οικιστικές περιοχές. 
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 
αποτέλεσμα εκπομπές διοξινών από τα αποθηκευμένα υλικά. Για τον λόγο αυτόν, 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 1075/2007

Ο αναφέρων, δημοτικός σύμβουλος, ζητεί να δημιουργηθεί περιφερειακό μητρώο όγκων για 
λόγους περιβαλλοντικής και επιδημιολογικής παρακολούθησης σε μια περιοχή (Campania) 
όπου ο συσχετισμός μεταξύ όγκων και περιβαλλοντικής ρύπανσης έχει αποδειχθεί βάσει 
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επιστημονικών (ΠΟΥ) μελετών.

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 επίσης 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 συνιστά παραβίαση του άρθρου 174 της Συνθήκης 
ΕΚ.

Περίληψη της αναφοράς 0209/2008

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 
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περιβάλλον.

Περίληψη της αναφοράς 0955/2008

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 1011/2008

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 
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.

Περίληψη της αναφοράς 1082/2008

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 
πραγματοποιούν καμία ενέργεια για να σταματήσει 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.

Περίληψη της αναφοράς 1223/2009

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στον δήμο Casalnuovo di Napoli έχουν καταγραφεί πολλά 
κρούσματα όγκων σε άτομα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι αυτά είναι 
αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις βιομηχανίες που βρίσκονται στην 
περιοχή, τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις εγκαταλελειμμένες 
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βιομηχανικές μονάδες. Ο αναφέρων επιθυμεί να πληροφορηθεί εάν τα επίπεδα ρύπανσης 
στην περιοχή (ηλεκτρομαγνητική και/ή ραδιενεργή ακτινοβολία) μετρούνται και 
παρακολουθούνται, εάν τα επίπεδα που καταγράφονται εμπίπτουν εντός των ορίων των 
ισχυουσών προδιαγραφών, εάν προβλέπονται μέτρα αποκατάστασης της ρύπανσης, εάν 
τηρούνται και ελέγχονται οι προδιαγραφές για τη δημόσια υγεία, εάν υπολογίζεται η ζημία 
για τους πολίτες ως αποτέλεσμα της ρύπανσης και εάν τηρείται κάποιο μητρώο με τα 
κρούσματα όγκων, καθώς και εάν οι δημοτικές αρχές έχουν αναθέσει σε ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα την παρακολούθηση της κατάστασης.

Περίληψη της αναφοράς 0413/2010

Η αναφέρουσα αφηγείται γεγονότα τα οποία γνωρίζει καλά η επιτροπή σχετικά με τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Καμπανία, ιδίως όσον αφορά υφιστάμενους και 
σχεδιαζόμενους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Terzigno στον 
προστατευόμενο δρυμό του Βεζούβιου.

Περίληψη της αναφοράς 0694/2010

Ο αναφέρων δηλώνει ότι για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν διάφορα μεταλλεία στον δήμο 
του Quarto για την παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει 
ακόμη να προσδιορίσουν τη φύση των εν λόγω τοξικών αποβλήτων, εντούτοις οι 
υγειονομικοί δείκτες καταγράφουν αύξηση νοσημάτων που φέρονται να προκαλούνται από 
τη μόλυνση με τοξικά απόβλητα. Ο αναφέρων ζητεί τον άμεσο καθαρισμό των μολυσμένων 
χώρων απόρριψης αποβλήτων και την κατάρτιση ενός μητρώου ασθενών που εμφάνισαν 
όγκους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από αυτήν τη μόλυνση.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0683/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2005.
Η αναφορά 0031/2006 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2006.
Η αναφορά 0026/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2007.
Η αναφορά 0587/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Οκτωβρίου 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 1075/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 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 αναφορά 0955/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008.
Η αναφορά 1011/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Δεκεμβρίου 2008.
Η αναφορά 1082/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008.
Η αναφορά 1223/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 04 Δεκεμβρίου 2009.
Η αναφορά 0413/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιουλίου 2010.
Η αναφορά 0694/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2010.
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Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού 
και άρθρο 202, παράγραφος 6, 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. 

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 αδυναμία 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 
                                               
1 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
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εξής: οδηγία για την αποτέφρωση)1 και την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2.

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 αποβλήτων3) στην 
περιφέρεια της Καμπανίας. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην 
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 την κατάσταση 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 είναι σε θέση 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 την ίδια στήριξη με αυτή που απολαμβάνει η 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.

                                               
1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
3 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
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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, 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.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Αναφορές 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 991/2007, 
1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 1082/2008, 
1223/2009, 413/2010 και 694/2010.

Όπως ανέφερε στις προηγούμενες ανακοινώσεις της σχετικά με την κρίση των αποβλήτων 
στην Καμπανία, η Επιτροπή κίνησε αρχικά διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας σε 
σχέση με την πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου περί των στερεών αποβλήτων 
(οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων1) στην Καμπανία. Τον Ιούλιο του 2008, 
δεδομένης της συνέχισης των παραβιάσεων του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στην 
Καμπανία, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ιταλία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(υπόθεση C-297/08).
Στις 4 Μαρτίου 2010, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) αποφάσισε ότι η 
παρουσία μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων στους δρόμους της περιφέρειας της Καμπανίας 
εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ότι το δίκτυο 
εγκαταστάσεων διαθέσεως αποβλήτων στην Καμπανία ήταν ακατάλληλο να εξασφαλίσει την 
ορθή διάθεση των αστικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, το ΔΕΚ δήλωσε ότι η Ιταλία δεν 
συμμορφώθηκε με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα στην Καμπανία.
Σε συνέχεια της απόφασης του ΔΕΚ, η Επιτροπή ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να 
υποβάλουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και σχεδιάζονται, 
προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα με την απόφαση του ΔΕΚ. Αφού εξέτασαν την 
απάντηση της Ιταλίας, τον Ιούλιο του 2010 οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής 
συναντήθηκαν με τις ιταλικές αρχές για να διευκρινιστεί ποιες δράσεις θεωρεί απαραίτητες η 
Επιτροπή προκειμένου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης της απόφασης.
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή θα επιδιώξει 
εκτελεστικά μέτρα επιβολής προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ιταλικές αρχές θα λάβουν το 
συντομότερο δυνατόν τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του ΔΕΚ 
αναβαθμίζοντας το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στην Καμπανία σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν επίσης σημαντικό να 
εγκρίνουν και να εφαρμόσουν οι ιταλικές αρχές το συντομότερο δυνατόν ένα νέο σχέδιο 
διαχείρισης για τα αστικά απόβλητα στην Καμπανία, καθώς και να διασφαλίσουν την έγκαιρη 
διάθεση των δεματοποιημένων αποβλήτων που συσσωρεύονται σε αρκετές τοποθεσίες σε 
όλη την επικράτεια της περιφέρειας της Καμπανίας.
                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
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5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011 (REV ΙΙ)

για τις αναφορές 1223/2009 και 694/2010

Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανή σύνδεση της συσσώρευσης μεγάλου 
αριθμού βιομηχανικών μονάδων και χώρων διάθεσης αποβλήτων στην επαρχία της Νάπολης 
με πρακτικές παράνομης διάθεσης αποβλήτων, ενώ διατυπώνουν επίσης ισχυρισμούς περί της 
συσχέτισης των χώρων διάθεσης των αποβλήτων με την εξάπλωση της εμφάνισης όγκων 
στον πληθυσμό γύρω από τη Νάπολη.

Ζητούν από τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν σειρά μέτρων για την 
εξακρίβωση της έκτασης της συντελούμενης επί του παρόντος παράνομης διάθεσης 
αποβλήτων, τον καθαρισμό των υφιστάμενων χώρων διάθεσης αποβλήτων και την 
παρακολούθηση στο μέλλον των περιβαλλοντικών κινδύνων που οφείλονται στη διάθεση των 
αποβλήτων και στις εκπομπές από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Μεταξύ των 
μέτρων αυτών συγκαταλέγεται και το αίτημα για τη δημιουργία μητρώου ασθενειών με στόχο 
τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 
πληθυσμού της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά 
νοσηρότητας και θνησιμότητας όσον αφορά σπάνιες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και ο 
καρκίνος.

Αναφορά 1223/2009:

Ο αναφέρων ζητεί από τις αρμόδιες αρχές, καθεμία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:
 να ελέγξουν και να επιθεωρήσουν ολόκληρο τον δήμο και γειτονικές περιοχές, 

προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει ενδεχομένως ρύπανση από τις 
ηλεκτρομαγνητικές ή/και ραδιενεργές εκπομπές ή από οιαδήποτε άλλη, γνωστή ως 
επιβλαβή για την υγεία, ουσία·

 σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση, να εξακριβώσουν το μέγεθος αυτής της 
ρύπανσης και το ποσοστό παρέκκλισής της από τις επιτρεπόμενες τιμές στο πλαίσιο 
της ισχύουσας νομοθεσίας·

 να εκπονήσουν μελέτη σχετικά με όλους τους πιθανούς παράγοντες που ενδέχεται να 
προκαλούν αυτήν τη ρύπανση·

 να λάβουν άμεσα επανορθωτικά μέτρα σε σχέση με τα πιθανά αίτια αυτής της 
ρύπανσης·

 να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία·

 να παρακολουθούν σε μόνιμη βάση τις επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία όλων των 
πιθανών παραγόντων που ενδέχεται να προκαλούν την εν λόγω ρύπανση στην 
περιοχή·

 να δημιουργήσουν μητρώο καταχώρισης των κρουσμάτων όγκων για ολόκληρη την 
επαρχία της Νάπολης, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση και 
καταγραφή των στατιστικών δεδομένων όσον αφορά τη θνησιμότητα, ακόμα και αν η 
ζώνη επιρροής βρίσκεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα·

 να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή όλων των διαδικασιών παρακολούθησης παρουσία 
αξιόπιστου εμπειρογνώμονος, ο οποίος θα διορισθεί από τις δημοτικές αρχές.
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Αναφορά 694/2010:

Οι αναφέροντες ζητούν:
 τον καθαρισμό του λατομείου La Montanara, καθώς και των λατομείων Edilcemento, 

Imec και Liccarblock·
 τον προσδιορισμό της ακριβούς σύνθεσης του περιεχομένου των εν λόγω λατομείων·
 τη δημιουργία, για ερευνητικούς και προληπτικούς σκοπούς, μητρώου καταχώρισης 

των κρουσμάτων όγκων με στόχο την παρακολούθηση πιθανών επιβλαβών για την 
υγεία επιπτώσεων από την επικαλούμενη παράνομη διάθεση αποβλήτων στην 
περιοχή.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή δύναται να ενεργεί μόνο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων που της 
εκχωρούνται από τα κράτη μέλη.
Μολαταύτα, είναι δυνατόν να κινηθεί διαδικασία κατά της Ιταλίας, αφενός, για παράνομη 
διάθεση αποβλήτων –εφόσον η εφαρμογή του συναφούς κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ 
επιβάλλεται πλημμελώς από τις εθνικές αρχές (γίνεται αναφορά στην απόφαση του 
Δικαστηρίου της 4ης Μαρτίου 2010 επί της υπόθεσης C-297/08, βάσει της οποίας η Ιταλία 
καταδικάζεται για πλημμελή διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας και 
επιβάλλεται η παρακολούθηση της πλήρους συμμόρφωσής της προς την εν λόγω απόφαση 
από την Επιτροπή)–, και, αφετέρου, για πιθανή μόλυνση τροφίμων και ζωοτροφών –η οποία 
ενδέχεται να έχει προκληθεί από τη μόλυνση του αέρα, του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων 
συνεπεία της παράνομης διάθεσης των αποβλήτων, και η οποία έχει ήδη τεκμηριωθεί από το 
σύστημα ταχείας ειδοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την πρόληψη της πώλησης 
μολυσμένων προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή–, και να επιβληθεί καθεστώς 
παρακολούθησης.
Η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να υποχρεώνει τις αρχές των κρατών μελών να διενεργούν 
επιδημιολογικές μελέτες ή να προβαίνουν στη μεταπαρακολούθησή τους με συγκεκριμένο 
τρόπο. Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί σε απαντήσεις σε προηγούμενες αναφορές, η 
δραστηριότητα της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα περιορίζεται στην παροχή συνδρομής και 
την ενθάρρυνση των κρατών μελών να επιτελούν το επιδημιολογικό έργο τους κατά τρόπο 
συμβατό με τα πρότυπα και τις μεθόδους της ΕΕ, ούτως ώστε να είναι δυνατή η βελτίωση του 
αντιπροσωπευτικού και συγκριτικού χαρακτήρα των δεδομένων για τη δημόσια υγεία σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Προκειμένου να επέλθουν βελτιώσεις στις καταχωρίσεις σε περιφερειακά και εθνικά μητρώα 
ασθενειών, δέον είναι να μην καταχωρίζονται μόνο τα ποσοστά νοσηρότητας και 
θνησιμότητας του καρκίνου, αλλά, επιπλέον, και τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας 
άλλων χρόνιων σοβαρών και σπάνιων ασθενειών, καθώς και συγγενών ανωμαλιών.
Συμπεράσματα

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαγρύπνηση όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία που 
απορρέουν από την πιθανή παράνομη διάθεση των αποβλήτων στην επαρχία της Νάπολης. 
Υπενθυμίζει ότι οι κανονισμοί της ΕΕ για τα απόβλητα έχουν τεθεί σε ισχύ με στόχο να 
μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι για την υγεία.
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Η Επιτροπή διερευνά ήδη το ζήτημα των χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων στην 
Ιταλία, στο πλαίσιο σχετικής διαδικασίας επί παραβάσει. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
η οποία καλύπτει όλες τις ιταλικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Καμπανίας, η 
Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν οι αρμόδιες ιταλικές αρχές όσον αφορά 
τον καθαρισμό των παράνομων χώρων απόρριψης των απορριμμάτων. Επιπροσθέτως, η 
Επιτροπή παρατηρεί ότι, σε εθνικό επίπεδο, βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές διαδικασίες 
σχετικά με το ζήτημα των χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων στην Καμπανία.
Κατά τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υφιστάμενων εθνικών ή περιφερειακών 
επιδημιολογικών μητρώων, τα οποία αποσκοπούν στην καλύτερη παρακολούθηση των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για την υγεία που ενδέχεται να συνδέονται με δυνητικούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους στην επαρχία της Νάπολης, οι αρμόδιες ιταλικές αρχές 
καλούνται να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή, ώστε να λάβουν πληροφορίες ή 
παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά την καταχώριση χρόνιων ασθενειών σε άλλα 
κράτη μέλη1 2.

                                               
1Ευρωπαϊκή κοινή δράση κατά του καρκίνου – παρακολούθηση: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf

2 Ευρωπαϊκό μητρώο για την παρακολούθηση των συγγενών ανωμαλιών: http://www.eurocat-network.eu


