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Θέμα: Αναφορά 0424/2011, της Emilia Accardo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή της όσον αφορά κατασκευή νέου χώρου υγειονομικής ταφής στην
Alta Irpinia (Campania, Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εξηγεί ότι στην επαρχία Avellino όπου διαμένει η οικονομική δραστηριότητα 
είναι, κατά κύριο λόγο, γεωργική. Πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει να δεχτούν να 
δημιουργηθεί ένας νέος χώρος υγειονομικής ταφής για τα απορρίμματα της Νάπολης, με 
όλους τους εγγενείς κινδύνους που αυτό εγκυμονεί όσον αφορά την υγεία των πολιτών και 
την καταστροφή του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η αναφέρουσα θα ήθελε όλοι να διαχωρίζουν 
τα απορρίμματά τους και να τα μειώσουν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Όπως ανέφερε στις προηγούμενες ανακοινώσεις της σχετικά με την κρίση των αποβλήτων 
στην Καμπανία, τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ιταλία ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-297/08) σε σχέση με την πλημμελή εφαρμογή της 
οδηγίας πλαισίου για τα στερεά απόβλητα (οδηγία 2006/12/ΕΚ1 περί των στερεών 
αποβλήτων) στην Καμπανία.

Στις 4 Μαρτίου 2010, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η παρουσία 
                                               
1 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.
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μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων στους δρόμους της περιφέρειας της Καμπανίας 
εγκυμονούσε κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ότι το δίκτυο 
εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων στην Καμπανία ήταν ακατάλληλο για την εξασφάλιση 
της ορθής διάθεσης των αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή θα επιδιώξει τη 
λήψη εκτελεστικών μέτρων επιβολής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ιταλικές αρχές θα 
λάβουν το συντομότερο δυνατόν τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αναβαθμίζοντας το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στην 
Καμπανία σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. 

Όσον αφορά ειδικότερα το ζήτημα της χωριστής περισυλλογής απορριμμάτων στην 
Καμπανία, η Επιτροπή εμμένει έναντι των ιταλικών αρχών ότι κρίνεται αναγκαία η 
προώθηση της χωριστής περισυλλογής στην περιφέρεια της Καμπανίας εν γένει και στη 
Νάπολη ειδικότερα.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την ενδεχόμενη κατασκευή νέου χώρου υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων στην Irpinia, πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των κινδύνων που 
συνδέονται με την κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει ενώπιον των 
αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά αυτών των 
εγκαταστάσεων, στο μέτρο που οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ 
και, ειδικότερα, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον1 και την οδηγία 
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων2. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν 
έχει λόγο να πιστεύει ότι οι ιταλικές αρχές δεν θα τηρήσουν τις προαναφερθείσες οδηγίες σε 
περίπτωση που αποφασίσουν πράγματι να προβούν στην κατασκευή νέου χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην Irpinia.
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