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Θέμα: Αναφορά 1180/2012, του M.L.G., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Rifiutarsi», σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση στην 
περιοχή του Agro Nolano στην Καμπανία της Ιταλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά επισημαίνει την παρουσία παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής τοξικών 
αποβλήτων στην περιοχή του Agro Nolano, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις κοινότητες της 
Nola, του San Vitaliano, του Saviano και της Palma Campania.

Σε αυτές τις περιοχές θα αποτίθενται απόβλητα τα οποία στη συνέχεια θα καίγονται, 
δημιουργώντας τις επονομαζόμενες τοξικές φωτιές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για 
την υγεία και για το περιβάλλον. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει 2007/2195, σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων στην Καμπανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να έχει συχνές επαφές με τις 
ιταλικές αρχές Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έθιξε επίσης το ζήτημα της παράνομης καύσης 
αποβλήτων στην Καμπανία, και ειδικότερα στην επαρχία της Νάπολης και της Caserta, 
καλώντας τις ιταλικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τις ιταλικές αρχές, έχει συσταθεί στην Καμπανία μια ειδική ομάδα 
επιφορτισμένη με την εποπτεία του περιφερειακού εδάφους προκειμένου να καταπολεμηθεί η 
ανεξέλεγκτη εναπόθεση αποβλήτων.
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Εις ό,τι αφορά την οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ)1, 
επισημαίνεται ότι η ΟΠΕ εφαρμόζεται στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας στο έδαφος 
(ρύπανση του εδάφους που δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου), στο 
νερό (σημαντικές ή δυνάμει επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων) ή στη βιοποικιλότητα 
(σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των προστατευομένων φυσικών 
οικοτόπων και ειδών) όπως ορίζονται στην ΟΠΕ. Εάν οι αρμόδιες εθνικές αρχές καταλήξουν 
στο συμπέρασμα ότι η ζημία είναι σημαντική και  αποδείξουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ 
των δραστηριοτήτων τους υπεύθυνων φορέων εκμετάλλευσης και της ζημίας, οι φορείς 
εκμετάλλευσης οφείλουν να ορίσουν διορθωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με τα απόβλητα στην 
Καμπανία, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας επί παραβάσει. Η Επιτροπή ωστόσο, δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τις συνθήκες, η 
ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ ανήκει στις εθνικές αρχές, ενώ η Επιτροπή 
μπορεί κυρίως να απαιτήσει τη συμμόρφωσή τους με διαφόρους τρόπους, μεταξύ άλλων 
κινώντας διαδικασία επί παραβάσει. Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στην 
Καμπανία και στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, προκειμένου να 
ελέγξει ότι οι ιταλικές αρχές θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαχείριση 
των αποβλήτων χωρίς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

                                               
1 Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56)·


