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Θέμα: Αναφορά 1211, του Angelo Spinillo, ιταλικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 36 
υπογραφές, σχετικά με τις τοξικές φωτιές αποβλήτων στην επαρχία της 
Νάπολης και της Caserta

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, οι οποίοι είναι ιερείς στην Επισκοπή της Aversa καταγγέλλουν το σοβαρό 
φαινόμενο των τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία αποτίθενται καταχρηστικά σε 
χώρους που προορίζονται για τη δημόσια ζωή ή για γεωργικές εργασίες, και, εν συνεχεία, 
αποτεφρώνονται δημιουργώντας τοξικές φωτιές με πολύ μεγάλο ύψος όπου καίγονται τόνοι 
από ελαστικά επίσωτρα, δέρματα και βιομηχανικά απόβλητα, καθιστώντας την ατμόσφαιρα 
τοξική και αποπνικτική.

Φαίνεται ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται υπό τη διαχείριση του οργανωμένου εγκλήματος και, 
συγκεκριμένα, της λεγόμενης Καμόρα, γεγονός που εμποδίζει την επίλυση του εν λόγω 
προβλήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 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 
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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.

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. 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.


