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Η αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Καμπανία απαρτιζόταν από τρία επίσημα μέλη, τα 
οποία ορίστηκαν από την Επιτροπή Αναφορών, και τέσσερα ex-officio μέλη, τα οποία είναι 
εκλεγμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Καμπανία. Όταν 
διοργανώνονται διερευνητικές αποστολές, τα μέλη που προέρχονται από την ενδιαφερόμενη 
χώρα δεν δικαιούνται να μετέχουν στην αποστολή υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Η έκθεση 
καταρτίζεται υπό την εποπτεία του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, στην οποία έχουν 
συνεισφέρει όλα τα μέλη της.

Μέλη της αντιπροσωπείας
Judith A. Merkies (επικεφαλής της αντιπροσωπείας) (S-D, Κάτω Χώρες)
Peter Jahr (PPE, Γερμανία)
Margrete Auken (Πράσινοι, Δανία)

Ex-officio μέλη
Erminia Mazzoni, πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών. (PPE, Ιταλία)
Crescenzio Rivellini (PPE, Ιταλία)
Andrea Cozzolino (S-D, Ιταλία)
Vincenzo Iovine (ALDE, Ιταλία)
Σκοπός της αποστολής

Στόχοι της επίσκεψης ήταν να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στις 15 
αναφορές τις οποίες έχει λάβει1, και τις οποίες έχει συζητήσει στο παρελθόν η Επιτροπή 
Αναφορών, τόσο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου όσο και 
προσφάτως, τον Δεκέμβριο του 2009, οπότε πραγματοποιήθηκε ακρόαση των αναφερόντων, 
και τον Ιανουάριο του 2010, οπότε δόθηκε στις εθνικές αρχές η ευκαιρία να παρουσιάσουν τη 
θέση τους.

Μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τους αναφέροντες και με εκπροσώπους των 
τοπικών κοινοτήτων οι οποίες επηρεάζονται πιο άμεσα από αυτήν την κατάσταση, με 
εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίες διαχειρίζονται τις διάφορες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, και με εκπροσώπους 
των αρμοδίων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Προκειμένου η αντιπροσωπεία να 
έχει στη διάθεσή της και μια ανεξάρτητη άποψη, ζητήθηκε η γνώμη ειδικευμένων ερευνητών 

                                               
1 683/2005 του Vincenzo Marmora σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Basso dell'Olmo
31/2007 του Giampiero Angeli σχετικά με τον εντοπισμό τοξικών ουσιών σε ζώα
26/2007 της Monica Sepe σχετικά με τον σχεδιαζόμενο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Valle delle 
Masseria
587/2007 της Marina Salvadore σχετικά με τα απόβλητα στην Καμπανία
756/2007 του Giovanni Roviello σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Ariano Irpino
789/2007 της Gigliola Izza σχετικά με τις "οικολογικές μπάλες" στην Taverna del Ré
910/2007 του Francesco di Pasquale σχετικά με τα απόβλητα στην Καμπανία
991/2007 του Vincenzo Gala σχετικά με τα απόβλητα στην Καμπανία
12/2008 του Francesco Miglino σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά τους αποτεφρωτές
16/2008 του Francesco Castelli σχετικά με τα απόβλητα στην Καμπανία
209/2008 του Sebastiano Perrone σχετικά με τα απόβλητα στην Καμπανία
347/2008 του Tommaso Esposito σχετικά με τον αποτεφρωτή στην Acerra
955/2008 του F.K. σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Chiaiano
1011/2008 της Antonia Schiatarella σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Chiaiano
1082/2008 του Raffaele Pacilio σχετικά με την παράνομη καύση ελαστικών αυτοκινήτου
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(γεωλόγων, επιδημιολόγων, περιβαλλοντολόγων, κοινωνιολόγων). Πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις στη Νάπολη, στο Μπενεβέντο, καθώς και στους χώρους τους οποίους 
επισκέφθηκε η αποστολή.

Η παρούσα έκθεση στηρίζεται στις παρατηρήσεις των μελών κατά τη διάρκεια της διαμονής 
τους και σε μεγάλο αριθμό εγγράφων τα οποία διατέθηκαν στα μέλη ή τα οποία αποκτήθηκαν 
προκειμένου να τεκμηριωθούν περαιτέρω πτυχές της έκθεσης ή να καλυφθούν γενικές 
απαιτήσεις της έρευνας.

Συναφής νομοθεσία

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια γενική εικόνα της κοινοτικής νομοθεσίας την οποία 
επικαλούνται οι αναφέροντες:

Αριθμός 
οδηγίας Επίσης Τίτλος Τομέας

92/43/EOK Οικότοποι

εγκατάσταση χώρων 
υγειονομικής ταφής στην 
επαρχία Salerno

1999/31/EΚ Υγειονομική ταφή Chiaiano, Terzigno

2000/532/EΚ 91/689/EOK Επικίνδυνα απόβλητα
καύση ελαστικών 
αυτοκινήτων

2000/76/EΚ

Οδηγία για την 
αποτέφρωση των 
αποβλήτων

ελάχιστες απαιτήσεις για 
την αποτέφρωση 
αποβλήτων

2001/77/EΚ

Ηλεκτροπαραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας Καύσιμα για την Acerra

2003/35/EΚ 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΟΚ Aarhus Δημόσια διαβούλευση

2006/12/ΕΚ, 
2008/98/ΕΚ

75/442/ΕΟΚ,
91/156/ΕΟΚ

Οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα

Ολοκληρωμένο και 
επαρκές πλαίσιο για τις 
εγκαταστάσεις διάθεσης

2008/8/EΚ 96/61/EΚ Οδηγία ΟΠΕΡ

Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες 
υπόκεινται σε καθεστώς 
ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής άδειας

Η Ιταλία έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβιάσεις ορισμένων από 
αυτές τις οδηγίες το 2007 και, πιο πρόσφατα, το 2010.

Αριθ. 
υπόθεσης Παραβιασθείσες οδηγίες Απόφαση

C-135/05
επικίνδυνα απόβλητα και χώροι 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων

75/445/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ, 
1999/31/ΕΚ 26-Απρ-07

C-297/08

απουσία ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τα απόβλητα 
στην Καμπανία 2006/12/ΕΚ (κωδικ. 75/442/ΕΟΚ) 04-Μαρ-10

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ), ειδικότερα, έχει σημαντικό 
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αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Έχει καίρια σημασία για την Επιτροπή 
Αναφορών, η οποία λαμβάνει συχνά αναφορές σχετικά με το θέμα αυτό. Περιλαμβάνει 34 
αιτιολογικές σκέψεις, οι οποίες, στο σύνολό τους, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν τις 
παραμέτρους των σκοπών και των στόχων της νομοθεσίας, παράλληλα με το άρθρο 1 σχετικά 
με τον γενικό στόχο. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτήν την οδηγία από τον 
Απρίλιο του 2001, ενώ για υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής οι διατάξεις 
καθίστανται δεσμευτικές μετά από οκτώ έτη. Οι παράμετροι περιλαμβάνουν:

 το γεγονός ότι απαιτείται η δέουσα παρακολούθηση και διαχείριση της υγειονομικής 
ταφής, περιλαμβανομένης της οπτικής εξέτασης των αποβλήτων στην είσοδο, 
προκειμένου να προλαμβάνονται ή να μειώνονται ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία·

 το γεγονός ότι είναι ανάγκη να καθοριστούν σαφώς οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληρούν οι χώροι υγειονομικής ταφής όσον αφορά τη θέση, την οργάνωση, τη 
διαχείριση, τον έλεγχο, την παύση λειτουργίας τους και τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για να μην απειλείται το περιβάλλον 
βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα και, ειδικότερα, για να μην μολύνονται τα 
υπόγεια ύδατα από τη διήθηση στραγγισμάτων στο έδαφος·

 την πρόβλεψη αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και 
τους χώρους υγειονομικής ταφής, με στόχο τον καθορισμό μέτρων, διαδικασιών και 
κατευθύνσεων για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικότερα της ρύπανσης των επιφανειακών και των 
υπόγειων υδάτων, του εδάφους και της ατμόσφαιρας, και των επιπτώσεων σε όλο το 
περιβάλλον, περιλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και 
οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική 
ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.

Μεταξύ των γενικών απαιτήσεων για τους χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίες περιέχονται 
στο παράρτημα 1 της οδηγίας, είναι μία η οποία αφορά "τις αποστάσεις των ορίων του χώρου 
από κατοικημένες περιοχές ή χώρους αναψυχής, υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα 
ή άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές". Πρέπει επίσης να εξετάζεται η ύπαρξη υπόγειων ή 
παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της φύσης στην περιοχή.

Ιστορικό

Η κρίση στον τομέα των αποβλήτων στην επαρχία της Καμπανίας είναι το πιο δραματικό 
κεφάλαιο μιας ιστορίας προβληματικής διαχείρισης των αποβλήτων σε πολλές περιοχές της 
Ιταλίας, όπως το Λάτσιο, η Καλαβρία, η Σικελία, και είναι ίσως χαρακτηριστική του 
γενικότερου ιστορικού εγκατάλειψης και έλλειψης οικονομικής ανάπτυξης της νότιας 
Ιταλίας. Σε όλες αυτές τις περιφέρειες, στη δεκαετία του 1990 είχε κηρυχθεί κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα απόβλητα· τότε είχαν οριστεί και κυβερνητικοί επίτροποι 
με ειδικές αρμοδιότητες και πόρους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επίτροποι αυτοί ήταν 
πρόεδροι των ενδιαφερόμενων περιφερειών ή νομάρχες.

Ο κυβερνήτης Rastrelli ορίστηκε πρώτος επίτροπος για θέματα αποβλήτων στην Καμπανία το 
1994. Προώθησε ένα σχέδιο, το οποίο φαινόταν φιλόδοξο, για την απομάκρυνση από τη 
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χρήση χώρων υγειονομικής ταφής –οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν πλήρεις και 
εξαιρετικά μολυσμένοι– και τη στροφή σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο διαχείρισης 
αποβλήτων. Το σύστημα αυτό θα στηριζόταν στην παραγωγή καυσίμων υψηλής ποιότητας 
από απόβλητα (CDR ή "οικολογικές μπάλες") για την παραγωγή ενέργειας μέσω 
αποτεφρωτών. Τα οργανικά κατάλοιπα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, υπήρχε μια 
στρατηγική για τη μείωση και την ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων.

Ένας διαγωνισμός για την οργάνωση ολόκληρου του κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων, 
δηλαδή την κατασκευή δύο αποτεφρωτών και επτά μονάδων παραγωγής "οικολογικές 
μπάλες" και οργανικών αποβλήτων, κατακυρώθηκε στην εταιρεία FIBE στις 20 Μαρτίου 
2000, ωστόσο η αδυναμία της FIBE να εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης θεωρείται από 
πολλούς ότι αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες πολλών από τα σημερινά προβλήματα.

Η διαλογή των αποβλήτων προκειμένου να παραχθούν "οικολογικές μπάλες" και οργανικά 
απόβλητα πραγματοποιήθηκε χωρίς να ληφθεί δεόντως υπόψη η συμμόρφωση προς τη 
νομοθεσία· μια καίριας σημασίας πτυχή αφορά την απουσία συστήματος φιλτραρίσματος ή 
επιλογής των αποβλήτων. Παραδείγματος χάριν, απόβλητα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολλά βιομηχανικά απόβλητα, τοξικά ή ραδιενεργά 
απόβλητα, ορυκτά έλαια, χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, εύφλεκτα υγρά κ.ο.κ., δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμειγνύονται ή να αποθηκεύονται μαζί με οικιακά ή 
οργανικά απόβλητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευθούν περίπου έξι εκατομμύρια 
"οικολογικές μπάλες", οι οποίες δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και για τις 
οποίες υπάρχει η υποψία ότι περιέχουν τοξικά απόβλητα. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν 
υπήρχε κανένας χώρος αποτέφρωσής τους, έχουν συγκεντρωθεί σε χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης, ενώ οι χώροι υγειονομικής ταφής έχουν γεμίσει με απόβλητα τα οποία δεν 
έχουν υποστεί διαλογή και ενδέχεται να είναι μολυσμένα. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε 
τέτοιους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στην Taverna del Ré και τη Ferandelle· ο 
πληθυσμός ανησυχεί βαθύτατα για τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων 
καθώς και για τον αντίκτυπο στην υγεία του. Σήμερα, οι συσσωρευθείσες "οικολογικές 
μπάλες" θεωρούνται "μουμιοποιημένες", πράγμα που σημαίνει ότι το θερμιδικό τους
περιεχόμενο είναι υπερβολικά υψηλό ώστε να αποτεφρωθούν στον υφιστάμενο αποτεφρωτή1.

Ο πρώτος αποτεφρωτής στην Acerra τέθηκε σε λειτουργία μόλις τον Μάρτιο του 2010. Οι 
λόγοι για τους οποίους καθυστέρησε η λειτουργία του πρώτου και μόνου μέχρι στιγμής 
λειτουργούντος αποτεφρωτή είναι πολυάριθμοι. Η τοποθεσία που επιλέχθηκε, η Acerra, 
εμφάνιζε ήδη υψηλά επίπεδα ρύπανσης, ενώ στους κατοίκους είχε δοθεί προ ετών η 
υπόσχεση ότι το περιβάλλον της περιοχής θα καθαριζόταν. Εν μέρει εξαιτίας αυτών των 
δεδομένων, η κατασκευή καθυστέρησε λόγω ατέρμονων δικαστικών αγώνων, όχι μόνον 
σχετικά με την τοποθεσία της μονάδας αλλά και σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τις 
οποίες πρότεινε η FIBE και οι οποίες ήταν εντελώς αναχρονιστικές. Ως εκ τούτου, η μονάδα 
στη σημερινή της μορφή, την οποία επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία, δεν ολοκληρώθηκε από 

                                               
1 Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani (Κατευθυντήριες γραμμές 2010-2013 για τη 
διαχείριση των αστικών αποβλήτων), σ. 37.
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τη FIBE, αλλά από την Partenope Ambiente, η οποία επικαιροποίησε το έργο και είναι 
σήμερα υπεύθυνη για τη διαχείρισή του. Η FIBE τελεί σήμερα υπό δικαστική διερεύνηση1.

Επιπλέον, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος προς την κατεύθυνση της μείωσης των 
αποβλήτων και της ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων· οι κάτοικοι της Νάπολης σήμερα 
παράγουν κατά μέσο όρο 2,2 κιλά αποβλήτων ημερησίως (έναντι μέσου όρου της ΕΕ που 
ανέρχεται σε 1,4 κιλά), ενώ ανακυκλώνεται μόνον το 8% (έναντι μέσου όρου της ΕΕ που 
ανέρχεται σε 23%)2. Ως εκ τούτου, τα οικιακά και λοιπά απόβλητα εξακολουθούν να 
μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής αδιακρίτως, σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι 
προφανώς αναμεμειγμένα με διάφορους τύπους βιομηχανικών αποβλήτων. Δεδομένου ότι 
πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής έχουν κηρυχθεί περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, οι 
πολίτες και οι τοπικές αρχές στερούνται τη δυνατότητα να διερευνήσουν τι είδους υλικά 
ακριβώς εναποτίθενται σε αυτούς. Τους περισσότερους χώρους υγειονομικής ταφής τους 
διαχειρίζονται ιδιώτες και δεν είναι καθόλου σαφές βάσει ποιας άδειας ή εξουσιοδότησης 
αναλαμβάνουν αυτό το έργο· πολλοί υποστηρίζεται ότι βρίσκονται –ή βρίσκονταν– υπό τον 
έλεγχο της Καμόρα και ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος. Η αντιπροσωπεία 
επισκέφθηκε δύο κλειστούς ιδιωτικούς χώρους υγειονομικής ταφής στην επαρχία του 
Salerno, τους Basso dell'Olmo και Macchia Soprano, καθώς και τον χώρο που έχει ορισθεί 
για την κατασκευή νέου χώρου υγειονομικής ταφής στη Valle delle Masseria.

Κατά την πλέον πρόσφατη κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα απόβλητα, κατά τη 
διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν και οι περισσότερες αναφορές, και ειδικότερα στις 
14 Ιουλίου 2008, εκδόθηκε νόμος βάσει του οποίου3

 η εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΠ) τέθηκε επικεφαλής του κύκλου 
διαχείρισης των αποβλήτων,

 ορίσθηκε ως ημερομηνία λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης η 
31η Δεκεμβρίου 2009,

 οι χώροι διάθεσης αποβλήτων κηρύχθηκαν περιοχές "στρατηγικού ενδιαφέροντος"
και τέθηκαν υπό στρατιωτική εποπτεία, υπαγόμενες στο καθεστώς της νομοθεσίας 
περί κρατικών μυστικών,

 δόθηκε άδεια για τη δημιουργία δέκα χώρων υγειονομικής ταφής και τεσσάρων 
αποτεφρωτών,

 τέθηκαν υποχρεωτικοί στόχοι ανακύκλωσης για τους δήμους και τις επαρχίες (2009: 
25%· 2010:35%· 2011:50%).

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τους χώρους υγειονομικής ταφής στο Chiaiano και το 
Terzigno, καθώς και τον αποτεφρωτή στην Acerra.

Το ίδιο το σύστημα των επιτρόπων έχει δεχθεί αυστηρή κριτική ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 
αρκετές δικαστικές έρευνες. Επομένως, η διαχείριση των αποβλήτων από επιτρόπους υπό 

                                               
1 Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε δεόντως υπόψη της τα αντιφατικά στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 
αυτή και παρασχέθηκαν από τις εταιρίες Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa και Fibe spa. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τα έγγραφα στην γραμματεία.
2 Δελτίο Τύπου της Eurostat 43/2010 (19 Μαρτίου 2010)· τα αναφερόμενα στοιχεία αφορούν το 2008, δηλαδή 
στο αποκορύφωμα της κρίσης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την παρούσα κατάσταση.
3 D.L. 23 maggio 2008, n 90 convertito in legge del 14 luglio 2008 n.123 (Νομοσχέδιο αριθ. 90, της 23ης Μαΐου 
2008, το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο, υπ’ αριθ. 123, στις 14 Ιουλίου 2008)
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καθεστώς έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζεται από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ως μέρος 
του προβλήματος, και όχι ως μέρος της λύσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 2007 να αναστείλει 
την καταβολή 135 εκατομμυρίων ευρώ σε εισφορές από την περίοδο χρηματοδότησης 2006-
2013 για προγράμματα που σχετίζονται με τα απόβλητα και επιπλέον 10,5 εκατομμυρίων 
ευρώ από την περίοδο χρηματοδότησης 2000-2006, μέχρις ότου καταργηθεί το σύστημα των 
επιτρόπων.

Το αποφασιστικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης από επιτρόπους, υπό καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης, είναι η δυνατότητά τους να παρεκκλίνουν από κανονισμούς και ελέγχους, 
περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τήρησης της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, ενώ 
φαίνεται να έχουν σχεδόν ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε δημόσιους πόρους. Επιπλέον, είχαν την 
εξουσιοδότηση να αποφασίζουν με ποιες εταιρείες θα συναφθούν συμβάσεις για την παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς και την εκτέλεση εργασιών, πού θα τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις, οι 
χώροι υγειονομικής ταφής και οι αποτεφρωτές, και δεν είχαν καμία υποχρέωση να 
ενημερώνουν τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους σχετικά με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονταν.

Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι αποφάσεις συνήθως 
λαμβάνονταν βεβιασμένα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανησυχία του πληθυσμού. Όλες 
οι συζητήσεις σχετικά με την τοποθεσία, το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων που 
μεταφέρονται στους χώρους υγειονομικής ταφής ή σχετικά με την αντικειμενική ανάγκη 
τεσσάρων νέων αποτεφρωτών ανεστάλησαν προκειμένου να εξευρεθεί όλο και περισσότερος 
χώρος στον οποίο να τοποθετηθούν παλαιά και νέα απόβλητα γρήγορα και χωρίς έλεγχο. Το 
θέμα των αποβλήτων προσεγγίστηκε ως αμιγώς οργανωτικό πρόβλημα και όλοι οι 
προβληματισμοί περί ασφάλειας του περιβάλλοντος, υγείας, ή μεσοπρόθεσμης ή 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης όσον αφορά τη διαλογή, την ανακύκλωση ή τη μείωση των 
αποβλήτων υποβαθμίστηκαν σε τέτοια έκταση ώστε να καταστούν εν τέλει πρακτικά 
ανούσιες.

Οι πολίτες που διαμαρτύρονταν για την κατάσταση ή προσπαθούσαν να προτείνουν 
εναλλακτικές προσεγγίσεις περιθωριοποιούνταν ή αγνοούνταν. Οι αναφέροντες κατήγγειλαν, 
για παράδειγμα, ότι δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το τι 
ακριβώς συμβαίνει στις περιφέρειές τους, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν μακρά 
ιστορία παράνομων απορρίψεων αποβλήτων ή ρύπανσης. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα 
μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι την κύρια ευθύνη για την κρίση στον τομέα των 
αποβλήτων φέρουν ο πληθυσμός και τα κόμματα που δεν επιθυμούσαν την εγκατάσταση 
αποτεφρωτών και χώρων υγειονομικής ταφής στην περιοχή τους. Κατηγορούνται ότι 
υπέκυψαν στο σύνδρομο "όχι στη δική μου αυλή" ("not in my backyard" ή NIMBY).

Η κύρια αντίδραση από μέρους των εθνικών πολιτικών αρχών ήταν να θέσουν τους χώρους 
διάθεσης αποβλήτων και τον αποτεφρωτή στην Acerra υπό αυστηρό στρατιωτικό έλεγχο. 
Ακόμη και η τοπική αστυνομία δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε αυτές τις περιοχές, 
όπως διαπίστωσε η αντιπροσωπεία. Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες συλλήψεις 
κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Σε εκλεγμένους τοπικούς εκπροσώπους, 
συμπεριλαμβανομένου του δήμαρχου του Marano (που βρίσκεται κοντά στο Chiaiano), 
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απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις ίδιες τις εκλογικές περιφέρειές τους για αρκετούς μήνες. 
Είναι σαφές ότι η σχέση μεταξύ των πολιτών και των αρχών έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα· για 
να δανειστούμε μια διατύπωση από την έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
στην επαρχία Μπενεβέντο: "Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαχείριση των 
αποβλήτων και η παρατεταμένη διοίκηση μέσω επιτρόπου έχουν δημιουργήσει βαθύ χάσμα 
στις σχέσεις μεταξύ πολιτών και δημοσίων αρχών, ένα κλίμα δυσπιστίας, το οποίο πρέπει να 
αποκατασταθεί οπωσδήποτε μέσω ενός δημοκρατικού συμβολαίου, προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο επανεμφάνισης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον".

Είναι σαφές ότι έχουν υπάρξει σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών πτυχών της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των 
πολιτών και τη θέσπιση ενός συνεκτικού δημοσίου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων, 
καταρχάς από τη μακρά περίοδο εφησυχασμού, διαφθοράς και αδράνειας, την οποία 
ακολούθησε μια ανεπιτυχής απόπειρα επίλυσης του προβλήματος, και εν συνεχεία από τη 
βραχεία περίοδο μέτρων έκτακτης ανάγκης τα οποία έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στις δημόσιες αρχές.

Τον Φεβρουάριο του 2010, η περιφέρεια της Καμπανίας ενέκρινε τις "Κατευθυντήριες 
γραμμές για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων 2010-2013"1 και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 
ο οποίος έθεσε τέρμα σε μια 15ετή περίοδο διαχείρισης των αποβλήτων υπό καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη για τη διαχείριση του κύκλου των αποβλήτων 
μεταφέρεται τώρα και πάλι στην περιφέρεια. Οι πέντε επαρχίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση 
της συλλογής και διαλογής των οικιακών αποβλήτων, καθώς και των χώρων υγειονομικής 
ταφής, ενώ η ΥΠΠ θα συνεχίσει για ένα έτος να είναι υπεύθυνη για τους αποτεφρωτές. Οι 
επαρχίες μπορούν επίσης να ζητήσουν από την ΥΠΠ να τις βοηθήσει στη διαχείριση του 
συνολικού κύκλου για ένα ακόμη έτος. Παρατείνονται δε για ένα ακόμη έτος η ισχύς του 
νόμου περί κρατικών μυστικών και ο ρόλος του στρατού.

Από τις περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη Μαρτίου του 2010 αναδείχθηκε 
νέα πλειοψηφία, η οποία την περίοδο της επίσκεψης βρισκόταν στο στάδιο του σχηματισμού 
περιφερειακής κυβέρνησης.

Οργανωμένο έγκλημα

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημερώθηκαν για την εμπλοκή ομάδων του οργανωμένου 
εγκλήματος στην επικερδή διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. Η σχέση μεταξύ 
οργανωμένου εγκλήματος και διαχείρισης των αποβλήτων έχει μακρά ιστορία. Υπάρχουν 
στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τοξικά απόβλητα από βιομηχανίες της βόρειας Ιταλίας έχουν 
εισαχθεί και απορριφθεί σε εκατοντάδες παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής, ή ακόμη 
και στη θάλασσα, επί δεκαετίες από την Καμόρα. Αν η καταγγελλόμενη κλίμακα αυτής της 
παράνομης δραστηριότητας ανταποκρίνεται έστω και ελάχιστα στην πραγματικότητα, είναι 
αδιανόητο να μην αναπτυσσόταν εν γνώσει των αρχών, ή τουλάχιστον ορισμένων εξ αυτών. 
Οι νεοεκλεχθείσες αρχές έχουν δηλώσει ρητά ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μεταξύ 
άλλων μέσω της επιβολής αυστηρών κανόνων ανιχνευσιμότητας των αποβλήτων που 
μεταφέρονται στους χώρους υγειονομικής ταφής.

                                               
1 A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n 75 del 5 febbraio 2010 (A.G.C. 21 
Προγραμματισμός και διαχείριση αποβλήτων – Απόφαση αριθ. 75 της 5ης Φεβρουαρίου 2010).
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Μια ίσως λιγότερο γνωστή πτυχή είναι η απασχόληση μεγάλου αριθμού των λεγομένων 
"κοινωνικώς χρήσιμων εργαζομένων", στις αρχές του 21ου αιώνα, στις μονάδες διαλογής, οι 
οποίες υποτίθεται ότι παρήγαγαν "οικολογικές μπάλες". Η ομάδα αυτή εμφανίζεται την 
περίοδο κοινωνικής αναταραχής και αστικών κρίσεων της δεκαετίας του 1970. Όλα άρχισαν 
από την επιδημία χολέρας του 1974, η οποία οδήγησε στην ανεργία τους αλιείς του λιμένα 
της Νάπολης. Οι αρχές έλαβαν μέτρα για να τους επανακαταρτίσουν και να τους προσφέρουν 
θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα. Η ενέργεια αυτή ώθησε και άλλες κατηγορίες ανέργων 
να συστήσουν συνεταιρισμούς –διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων– προκειμένου να 
απαιτήσουν τη λήψη παρόμοιων μέτρων διάσωσής τους. Οι δραστηριότητές τους 
εκφυλίστηκαν και στράφηκαν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στη βία, με χαρακτηριστικά 
αντάρτικου πόλεων, ενώ ορισμένες ομάδες διατηρούσαν στενούς δεσμούς με την Καμόρα. 
Αναπτύχθηκε έτσι ένα σύστημα δημιουργίας πλήθους πλασματικών θέσεων εργασίας υπό τον 
έλεγχο αρχιεγκληματιών. Από αυτό το απόθεμα στρατολογήθηκαν περί τα 2.300 μέλη 
προσωπικού. Από ό,τι φαίνεται, μόνον περίπου 200 εμφανίζονται πραγματικά στον τόπο 
εργασίας τους1.

Η διαχείριση από έκτακτους επιτρόπους και η αδυναμία τους να υπερκεράσουν τα 
προβλήματα, την οποία επιτείνει η απουσία θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών, έχει ως μόνο 
αποτέλεσμα, σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, τη δημιουργία νέων ευκαιριών για το 
οργανωμένο έγκλημα. Η Καμόρα διείσδυσε σε έναν χώρο στον οποίο οι πολιτικοί και οι 
αρχές δεν κατάφεραν να παρέμβουν και προσέφερε λύσεις – ανταμείβοντας πιθανώς όσους 
σιώπησαν και απειλώντας όσους τόλμησαν να καταγγείλουν την κατάσταση.

Ευρήματα της αντιπροσωπείας

Συνάντηση με τις εθνικές αρχές: Ομάδα εργασίας, Συμβούλιο Υπουργών (καθηγητής Roberto 
Adam), Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (δρ. Nicola Dell'Acqua)· κυβέρνηση της 
Καμπανίας (δρ. Raimondo Santacroce)

Η ΥΠΠ παρουσίασε τα επιτεύγματά της, στο διάστημα μεταξύ της πιο πρόσφατης 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και του νόμου αριθ. 123 (14 Ιουλίου 2008), οπότε κλήθηκε να 
παρέμβει για την επίλυση της οξείας κρίσης. Η εντολή που έλαβε ήταν να μεριμνήσει ώστε 
να εξαφανιστούν τα σκουπίδια από τους δρόμους της Νάπολης και να επανέλθει η 
αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια έως τα τέλη του 2009. Ως εκ 
τούτου, θεώρησε ότι η εντολή της ήταν βραχυπρόθεσμη και ότι έχει εκτελεστεί στον βαθμό 
που:
α) Ο αποτεφρωτής στην Acerra έχει τεθεί σε λειτουργία και παρέχει ηλεκτρισμό στο δίκτυο 

αποφέροντας έσοδα 8.000 ευρώ ημερησίως2. Όλα τα παραγόμενα από απόβλητα καύσιμα 
που διατίθενται στην Acerra, αρχής γενομένης από το 2010, υφίστανται προηγουμένως 
επεξεργασία και επομένως δεν είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, γεγονός που 
αποδεικνύεται βάσει πιστοποιημένων δεδομένων μέτρησης. Εκτιμάται δε ότι απαιτούνται 
δύο περαιτέρω αποτεφρωτές στο εγγύς μέλλον.

                                               
1 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani (Ο φαύλος κύκλος των αποβλήτων της Καμπανίας)
2 Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε δεόντως υπόψη της τα αντιφατικά στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 
αυτή και παρασχέθηκαν από τις εταιρίες Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa και Fibe spa. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τα έγγραφα στην γραμματεία
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β) Πέντε από τους 10 προγραμματισθέντες αρχικώς χώρους υγειονομικής ταφής έχουν 
δημιουργηθεί σε τοποθεσίες οι οποίες στο παρελθόν ήταν μολυσμένες, έχουν πλέον 
καθαριστεί ούτως ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και βρίσκονται σήμερα σε 
λειτουργία. Έχει εξασφαλιστεί η έκδοση αδειών για δύο επιπλέον χώρους υγειονομικής 
ταφής. Η περιφέρεια αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας διαθέτοντας τρία έτη 
αυτονομίας όσον αφορά τη δυνατότητα υποδοχής αποβλήτων.

γ) Στους δήμους προσφέρθηκε ένα σύστημα κινήτρων και κυρώσεων προκειμένου να 
επιτύχουν φιλόδοξους στόχους ως προς τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων και τη 
βελτίωση του ποσοστού ανακύκλωσής τους. Ο στόχος για τα ανακυκλωμένα σκουπίδια 
ήταν 25% έως τα τέλη του 2009, στοιχείο το οποίο ορισμένα μέλη της αντιπροσωπείας 
έχουν αμφισβητήσει. Παρότι αναγνωρίζεται ότι έχει συντελεστεί πρόοδος, υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους δήμων. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 
προκειμένου να μειωθούν οι ποσότητες των αποβλήτων, οι οποίες εκτιμάται σήμερα ότι 
ανέρχονται σε 2.200 τόνους ημερησίως.

δ) Αναφέρθηκαν οι συλλήψεις περίπου 1.000 ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν για παράνομη 
απόρριψη αποβλήτων.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας έθεσαν ερωτήματα στους τοπικούς αντιπροσώπους σχετικά με 
την απόφαση του ΔΕΚ της 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη συνεχιζόμενη έντονη έμφαση 
στη χρήση χώρων υγειονομικής ταφής καθώς και σχετικά με το ζήτημα του τρόπου 
αντιμετώπισης της κληρονομιάς από το παρελθόν. Η απάντησή τους ήταν ότι ήταν πρόθυμοι 
να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις όλων των 
εγκαταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί υπ’ ευθύνη τους, αλλά όχι των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν πριν από τη δική τους εμπλοκή. Η συζήτηση αντικατόπτριζε το γεγονός ότι η 
ΥΠΠ ήταν προφανώς έτοιμη να αποσυρθεί από αυτήν τη δραστηριότητα. Τα ex-officio μέλη 
που μετείχαν στην αντιπροσωπεία ευχαρίστησαν την ΥΠΠ για την επίλυση της οξείας 
κρίσης· μίλησαν για την ανάγκη αύξησης των ποσοστών ανακύκλωσης, για το πρόβλημα της 
αντιμετώπισης της κληρονομιάς των "οικολογικών μπαλών" και για την ανάγκη δημιουργίας 
περισσότερων αποτεφρωτών.

Επισκέψεις στο Chiaiano (NA), στο Terzigno (NA), στους χώρους υγειονομικής ταφής Basso 
dell'Olmo (SA), Macchia Soprano (SA) και Valle della Masseria, στους χώρους αποθήκευσης 
στην Taverna del Ré (NA) και το Fernadelle (CA), καθώς και στον αποτεφρωτή στην Acerra 
(NA).

Τα μέλη της αντιπροσωπείας εισήλθαν στον χώρο υγειονομικής ταφής του Chiaiano από την 
είσοδο που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά από το σημείο στο οποίο τους περίμεναν οι 
αναφέροντες και οι εκπρόσωποι του Τύπου. Με πρόσχημα ότι ο χώρος είναι "στρατηγικού 
ενδιαφέροντος", η ΥΠΠ δεν είχε την πρόθεση να επιτρέψει την είσοδο στους αναφέροντες ή 
τον Τύπο, παρότι αυτό της είχε ζητηθεί επισήμως εκ των προτέρων.

Η επικεφαλής της αντιπροσωπείας πραγματοποίησε μακρά διαπραγμάτευση προκειμένου να 
δοθεί άδεια εισόδου. Εν τέλει, βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση βάσει της οποίας θα δινόταν 
άδεια πρόσβασης σε δημοσιογράφους οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονταν σε ονομαστικό 
κατάλογο και οι οποίοι θα μπορούσαν να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους είχαν 
προγραμματιστεί επισκέψεις την επόμενη ημέρα. Έτσι, η επίσκεψη στον χώρο υγειονομικής 
ταφής του Chiaiano πραγματοποιήθηκε χωρίς αναφέροντες και δημοσιογράφους.
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Στην έκθεσή της, η ΥΠΠ περιγράφει τη διαδικασία καθαρισμού του χώρου περί τα τέλη του 
2008/αρχές του 2009. Ο χώρος είχε εν μέρει μολυνθεί από βαρέα μέταλλα και αμίαντο. Οι 
προσπάθειες της υπηρεσίας δοκιμάστηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου 
χειμώνα, και άντεξαν τη δοκιμασία, σύμφωνα με την ΥΠΠ.

Από την οπτική εξέταση του χώρου, τα μέλη της αντιπροσωπείας αποκόμισαν την εντύπωση 
ότι έχουν ληφθεί οι αναγκαίες προφυλάξεις για την αποτροπή διαρροής στον υδροφόρο 
ορίζοντα μέσω της τοποθέτησης επένδυσης στον πυθμένα του χώρου υγειονομικής ταφής. Οι 
αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η επένδυση είχε σκιστεί πριν από την τοποθέτηση αποβλήτων, 
δημιουργώντας κίνδυνο μόλυνσης των υπογείων υδάτων. Υπήρχαν επίσης ενδείξεις κάλυψης 
των αποβλήτων με έδαφος, όπως απαιτείται. Βεβαίως, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κατά 
πόσον πρόκειται για πάγια πρακτική ή αν έγινε προς όφελος των επισκεπτών. Η εγκατάσταση 
του χώρου σε προστατευμένη περιοχή δημιουργεί πρόβλημα.

Η ΥΠΠ ισχυρίστηκε ότι τα απόβλητα που μεταφέρονται στον εν λόγω χώρο ελέγχονται για 
τοξικά στοιχεία, παρότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ύπαρξης συστήματος παρακολούθησης· στην 
είσοδο υπήρχε σύστημα παρακολούθησης για πυρηνικά απόβλητα (κυρίως νοσοκομειακής 
προέλευσης). Στον ίδιο χώρο, η ΥΠΠ επεσήμανε την ύπαρξη δύο βιντεοκαμερών, οι οποίες 
παρακολουθούν τις παραλαβές αποβλήτων και μεταδίδουν ανελλιπώς (24 ώρες το 24ωρο και 
7 ημέρες την εβδομάδα) εικόνα σε ιστότοπο, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλους.

Το γεγονός ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής του Terzigno βρίσκεται στην περίμετρο του 
Εθνικού Πάρκου του Βεζούβιου –που αποτελεί τόπο κοινοτικού ενδιαφέροντος και ζώνη 
ειδικής προστασίας– συνιστά καθαυτό παρέκκλιση. Βάσει της έκθεσης της ΥΠΠ, έχει 
διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία έχει εγκριθεί από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Εύλογα μπορεί να αμφιβάλλει κανείς για την αντικειμενικότητα και την 
αξιοπιστία μιας τέτοιας μελέτης, αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της αντιπροσωπείας 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής που βρίσκεται επί του παρόντος σε λειτουργία (SARI) είναι 
εγκατεστημένος σε προηγούμενο παράνομο χώρο ταφής αποβλήτων, ο οποίος έχει 
καθαριστεί μάλλον επιφανειακά και έχει προετοιμαστεί για να υποδεχθεί υλικά που στα μέλη 
της αντιπροσωπείας δηλώθηκε ότι θα είναι οικιακά απόβλητα. Η οπτική εξέταση του χώρου 
από τα μέλη –την αντιπροσωπεία συνόδευαν ο δήμαρχος του οικισμού, στον οποίο 
επιτράπηκε η είσοδος για πρώτη φορά, καθώς και δημοσιογράφοι– αποκάλυψε ότι τηρούνταν 
πολλές από τις αναγκαίες προφυλάξεις, περιλαμβανομένης της στεγανοποίησης του εδάφους 
με μη διαπερατή επίστρωση, της τακτικής κάλυψης των στρωμάτων αποβλήτων με χώμα, και 
του ελέγχου για πυρηνικά απόβλητα στην είσοδο. Και σε αυτή την περίπτωση, οι 
αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η επίστρωση του εδάφους δεν συμμορφώνεται προς τις 
ισχύουσες διατάξεις, δημιουργώντας κίνδυνο μόλυνσης των υπογείων υδάτων. Μεταξύ των 
ορατών αποβλήτων, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας εντόπισε αμέσως ένα ελαστικό 
αυτοκινήτου και ένα δοχείο το οποίο έφερε σήμανση σύμφωνα με την οποία περιείχε τοξικά 
υγρά, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα απόβλητα δεν είχαν διαχωριστεί καταλλήλως προτού 
εναποτεθούν στον χώρο υγειονομικής ταφής. Δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθεί άδεια μετά 
από σχετικό αίτημα, παρότι στα μέλη προσφέρθηκε πρόσβαση σε μηχανισμό ελέγχου για 
ραδιενεργά απόβλητα στην είσοδο του χώρου.
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Η νομοθεσία προβλέπει το άνοιγμα δεύτερου παρακείμενου χώρου υγειονομικής ταφής 
(Vitiello), επίσης εντός του Εθνικού Πάρκου – απόφαση με την οποία διαφωνούν εντόνως οι 
αναφέροντες. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε πεζή την περιοχή, συνοδευόμενη από κατοίκους 
και αναφέροντες, αλλά και με στρατιωτική συνοδεία από τον χώρο SARI, και είδε το 
εγκαταλελειμμένο ανοικτό λατομείο που έχει οριστεί ως χώρος υγειονομικής ταφής. Ακόμη 
και αν ληφθεί υπόψη ότι πρώην λατομεία χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία χώρων 
υγειονομικής ταφής, η συγκεκριμένη τοποθεσία εντός των ορίων αναγνωρισμένης ζώνης 
προστασίας του περιβάλλοντος με σημαντικό διεθνές κύρος και φυσική ομορφιά μοιάζει 
εντελώς ακατάλληλη, γι’ αυτό πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά εναλλακτικές λύσεις. Μετά 
την επιστροφή της, η αντιπροσωπεία έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί 
χώρος υγειονομικής ταφής στο Vitiello.

Και οι τρεις χώροι υγειονομικής ταφής της επαρχίας Salerno στους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, οι κλειστοί χώροι υγειονομικής ταφής στις περιοχές Basso 
dell'Olmo και Macchia Soprano και η τοποθεσία στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί 
χώρος υγειονομικής ταφής στη Valle della Masseria, βρίσκονται σε μια περιοχή η οποία 
υπάγεται στις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ καθώς και σε ιταλικό 
νόμο του 2003 βάσει του οποίου έχει χαρακτηριστεί ζώνη υγροτόπου εθνικού ενδιαφέροντος. 
Και οι τρεις χώροι βρίσκονται σε πλαγιές οι οποίες καταλήγουν στην κοίτη του ποταμού Sele. 
Ο κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων λόγω απορροής και διαρροής που θα φτάσει ως τον 
ποταμό ήταν προφανής· πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι και να ληφθούν 
μέτρα αποτροπής ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Ο ευρισκόμενος εντός των ορίων του δήμου της Καμπανίας χώρος υγειονομικής ταφής Basso 
dell'Olmo είναι πλέον κλειστός λόγω πληρότητας. Τη διαχείρισή του ασκούν ιδιώτες. 
Βρίσκεται δε ακριβώς επάνω από υδροφόρο ορίζοντα. Ο δήμαρχος της Καμπανίας, κ. Biagio 
Luongo –ο οποίος καταδικάστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2009 επειδή αντιστάθηκε στη 
δημιουργία αυτού του χώρου υγειονομικής ταφής, ο οποίος προορίζεται για οργανικά οικιακά 
απόβλητα και άφλεκτα στερεά κατάλοιπα– συνόδευε την αντιπροσωπεία στην επίσκεψή της. 
Η εξαγωγή βιοαερίου από τον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής Macchia Soprano (δήμος Serre), στον οποίο πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη συνοδεία του δημάρχου του Serre, κ. Palmiro Cornetta, είναι επίσης κλειστός, 
καθόσον είναι πλήρης και προορίζεται για εξαγωγή βιοαερίου. Βρίσκεται σε κρημνό με 
έντονη κλίση, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο απορροής προς τον ποταμό.

Οι αναφέροντες προτείνουν να κατασκευαστούν υδρολογικά φράγματα σε σημεία που θα 
βρίσκονται χαμηλότερα και από τους δύο χώρους υγειονομικής ταφής, ώστε να διασφαλιστεί 
η μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτινων αποθεμάτων. Αυτό κρίνεται εξαιρετικά εύλογο 
και αναγκαίο.

Η τοποθεσία Valle della Masseria έχει καταχωριστεί στο οικείο διάταγμα ως τόπος 
δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής βάσει του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Δεδομένου 
ότι βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, η απόφαση αυτή μοιάζει παράλογη. Αργότερα τα μέλη 
της αντιπροσωπείας διαβεβαιώθηκαν ότι η επαρχία του Salerno έχει υποβάλει αίτηση 
διαγραφής του χώρου αυτού από την οικεία νομική πράξη.
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Η αντιπροσωπεία εξέτασε, από το εξωτερικό τους, δύο χώρους στους οποίους αποθηκεύονται 
"οικολογικές μπάλες". Ο πρώτος, ο οποίος βρίσκεται στην Taverna del Ré, καλύπτει περίπου 
2 τετραγωνικά χιλιόμετρα, φτάνει σε ύψος περίπου τα 5 μέτρα και καλύπτεται από μαύρους 
μουσαμάδες – αποτελεί εντυπωσιακό και επιβλητικό θέαμα. Μέρος της εγκατάστασης τελεί 
υπό κατάσχεση από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο αστικής αγωγής κατά του ιδιώτη που 
την διαχειρίζεται. Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, τα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν δύσκολο 
να εντοπίσουν εμφανείς ενδείξεις ρύπανσης ή να διακριβώσουν αν το υλικό περιέχει τοξικά 
κατάλοιπα ή αν είναι κατάλληλο για αποτέφρωση. Ωστόσο, η έκταση και μόνον την οποία 
καλύπτει η εγκατάσταση καταδεικνύει με δραματικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που 
δημιουργεί η συσσώρευση τεράστιου όγκου αποβλήτων τα οποία πρέπει να διατεθούν. Οι 
αναφέροντες καταγγέλλουν ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας η οποία έχει αισθητό 
αντίκτυπο στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υγεία του πληθυσμού, καθώς 
παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο και άλλες νόσους. Δεδομένου 
ότι η αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε να εισέλθει στους χώρους, δεν μπόρεσε να διακριβώσει το 
πραγματικό περιεχόμενο των "οικολογικών μπαλών".

Τον δεύτερο χώρο αποθήκευσης "οικολογικών μπαλών", στη Ferandelle, τον διαχειρίζεται η 
ΥΠΠ. Σύμφωνα με την έκθεσή της, περιέχει τρεις κατηγορίες αποβλήτων: αδιαχώριστα 
απόβλητα, καύσιμα προερχόμενα από απόβλητα, και οργανικά απόβλητα. Η εγκατάσταση 
φαινόταν ανοργάνωτη, δεν υπήρχαν ενδείξεις δραστηριότητας διαλογής, ενώ μια 
εγκατάσταση που προοριζόταν για οργανικά απόβλητα φαινόταν να μην χρησιμοποιείται. 
Στον χώρο υγειονομικής ταφής του San Tammaro προβλέπεται να εναποτεθούν συνολικά 
502.000 τόνοι αποβλήτων.

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον αποτεφρωτή αποβλήτων στην Acerra. Η μονάδα είχε 
κατασκευαστεί από τον όμιλο Partenope Ambiente, που αποτελεί σύμπραξη δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα στον οποίο μετέχουν οι δήμοι Brescia και Μιλάνου, οι οποίοι έχουν 
κατασκευάσει παρόμοιες εγκαταστάσεις. Το 2006 τους είχε απονεμηθεί βραβείο αριστείας 
από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημερώθηκαν ότι, υπό 
τους όρους της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης, δεν είχε απαιτηθεί η διενέργεια εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων1.

Ο διευθυντής, κ. Antonio Buonomo, τον οποίο συνόδευε επίσης ο δήμαρχος της Acerra, 
κ. Tommaso Esposito, ξενάγησε τα μέλη της αντιπροσωπείας στην εγκατάσταση, η οποία 
ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία της την 1η Μαρτίου 2010, γεγονός που συνεπάγεται ότι η 
περίοδος αξιολόγησης είναι πολύ σύντομη. Ο αποτεφρωτής βρίσκεται σε χώρο ο οποίος στο 
παρελθόν ήταν μολυσμένος και έχει πλέον αποκατασταθεί, πρακτική που η αντιπροσωπεία 
αναγνωρίζει ότι συνάδει με παρόμοιες πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν και άλλα κράτη 
μέλη. Οι διαχειριστές της εγκατάστασης ισχυρίζονται ότι οι προμηθευόμενες "οικολογικές 
μπάλες" από τη μονάδα Caivano είναι υψηλότερης ποιότητας από το καύσιμο που 
χρησιμοποιείται στη Brescia. Οι αναφέροντες υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούνται μη 
διαχωρισμένα απόβλητα, κατά τρόπο που δημιουργεί τεχνικό πρόβλημα, κάτι που διέψευσαν 
οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης. Τα μέλη δεν ήταν, δυστυχώς, σε θέση να επιβεβαιώσουν ή 
να διαψεύσουν τέτοιους ισχυρισμούς. Εξετάστηκε ο κύριος χώρος αποθήκευσης των 

                                               
1 Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε δεόντως υπόψη της τα αντιφατικά στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 
αυτή και παρασχέθηκαν από τις εταιρίες Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa και Fibe spa. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τα έγγραφα στην γραμματεία.
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αποβλήτων, όπου τόνοι μη συσκευασμένων, εμφανώς οικιακών, αποβλήτων, σηκώνονται με 
γερανό και εναποτίθενται στον αποτεφρωτή.

Όσον αφορά τις εκπομπές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στην αντιπροσωπεία, 
παρακολουθούνται διαρκώς και στις δύο καπνοδόχους, τα δε αποτελέσματα της 
παρακολούθησης διατίθενται στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της εγκατάστασης. Οι τιμές που 
έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί κινούνται εντός όλων των ορίων ασφαλείας. Οι αναφέροντες 
ισχυρίστηκαν ότι οι τιμές για τα σωματίδια σκόνης (ΑΣ10) υπερβαίνουν τα όρια που 
προβλέπονται από τον κανονισμό· δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων να τεκμαίρεται 
ότι οι εκπομπές από τον αποτεφρωτή συνεισφέρουν σε αυτήν την αύξηση. Ένα σημαντικό 
ερώτημα που εκκρεμεί αφορά τον τρόπο διάθεσης της στάχτης από τον αποτεφρωτή· οι 
υπεύθυνοι της μονάδας δήλωσαν ότι εξάγεται σε ειδική εγκατάσταση στη Γερμανία ενώ 
άλλοι υποστήριξαν ότι εναποτίθεται στον χώρο υγειονομικής ταφής SARI του Terzignio. Τα 
μέλη της αντιπροσωπείας δεν παρακολούθησαν καθαυτή την αποτέφρωση "οικολογικών 
μπαλών" και δεν έλαβαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που περιέχουν οι 
"οικολογικές μπάλες".

Η αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι η λειτουργία των αποτεφρωτών δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της διάθεσης, αλλά ως τμήμα ενός 
ολοκληρωμένου κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων, όπου η αποτέφρωση πρέπει να βαίνει 
μειούμενη καθώς θα δίνεται προτεραιότητα στη μείωση και την ανακύκλωση των 
αποβλήτων.

Συνάντηση με αναφέροντες

Περίπου 60 αναφέροντες και εκπρόσωποι του Τύπου είχαν συγκεντρωθεί για να συναντήσουν 
τα μέλη της αντιπροσωπείας στο τέλος της πρώτης ημέρας. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο 
στοιχείο των παρεμβάσεων των αναφερόντων ήταν η έκφραση της δυσφορίας τους, της 
πλήρους κατάρρευσης της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και δημοσίων αρχών, του 
ελλείμματος δημοκρατίας. Μίλησαν για τους υδρολογικούς και γεωλογικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με τις περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται χώροι υγειονομικής ταφής (Chiaiano), 
για την καταπάτηση εθνικών πάρκων (Terzigno, Serre), για τη σωματική και ψυχολογική βία 
που υφίστανται από τον στρατό –ο δήμαρχός του Marano– για τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης 
και τους κινδύνους για την υγεία, που επιβεβαιώνονται από στατιστικά στοιχεία, για την 
αδυναμία ή την έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα της ιταλικής διοίκησης ώστε να 
αναζητηθεί μακροπρόθεσμη λύση, ή να ακουστούν εναλλακτικές προτάσεις τις οποίες 
καταθέτουν οι πολίτες.

Συνάντηση με εμπειρογνώμονες

Ο πρόεδρος της επαρχίας Μπενεβέντο, κ. Aniello Cimitile, φιλοξένησε μια συνάντηση με 
γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, επιστήμονες υγείας και κοινωνιολόγους στο Μπενεβέντο, η 
οποία έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της αντιπροσωπείας να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία.
Οι γεωλόγοι παρουσίασαν τους σεισμικούς και υδρολογικούς κινδύνους. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση εκδήλωσης σεισμικής δραστηριότητας, θεωρείται πιθανό να εμφανιστούν σοβαροί 
κίνδυνοι στους χώρους υγειονομικής ταφής του Terzigno, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό να 
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προκληθούν εκτεταμένες διαρροές, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινότητες και τα 
υδάτινα ρεύματα στην κοιλάδα που βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από τους χώρους αυτούς.
Οι επιστήμονες υγείας ανέφεραν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έχουν αυξηθεί τα ποσοστά 
θνησιμότητας, εντούτοις φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες ως προς τη στατιστική 
αξιοπιστία των στοιχείων αυτών.
Οι περιβαλλοντολόγοι αναφέρθηκαν στη γενικότερη κατάσταση. Ένας εξ αυτών 
υπογράμμισε το θέμα της εισροής τοξικών αποβλήτων στην Καμπανία, τα οποία στη 
συνέχεια διατίθενται ως επί το πλείστον παρανόμως και ανεξέλεγκτα. Ένας άλλος μίλησε για 
την ανάγκη προώθησης της αγωγής του πολίτη και μείωσης του όγκου των αποβλήτων.
Η κοινωνιολόγος παρουσίασε την έρευνά της σχετικά με τη συμμετοχική δημοκρατία, ως 
προς την οποία κατέληξε ότι υφίσταται τεράστιο χάσμα.

Συνάντηση με εκπροσώπους επαρχιακών αρχών

Οι πρόεδροι των πέντε επαρχιών που απαρτίζουν την περιφέρεια της Καμπανίας εξέθεσαν τα 
σχέδιά τους, τώρα που ανέκτησαν την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων.

Τη Νάπολη εκπροσώπησε ο κ. Giuseppe Caliendo. Το σύνολο των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης αποβλήτων στην επαρχία της Νάπολης έχει ανατεθεί σε μία επαρχιακή 
επιχείρηση. Εφαρμόζεται σύστημα κινήτρων και κυρώσεων προκειμένου να συμμετάσχουν οι 
δήμοι και οι πολίτες στην προσπάθεια μείωσης του όγκου και αύξησης της ανακύκλωσης των 
αποβλήτων. Τα ποσοστά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των δήμων, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στο κόστος που καταβάλλουν ανά τόνο αποβλήτων (60 έως 102 ευρώ ανά 
τόνο). Οι προσπάθειες εστιάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτήν την πτυχή, πρέπει δε να 
σταλεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους πολίτες. Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργηθούν 
μονάδες διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και επεξεργασίας γυαλιού, μετάλλου, πλαστικού 
και χαρτιού. Η Νάπολη πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητες διαχείρισης των 
αποβλήτων της, αντί να τα εξάγει σε άλλες επαρχίες ή στο εξωτερικό. Οι αρχές της Νάπολης 
είναι έτοιμες να συντονίσουν τη δράση τους με το περιφερειακό σχέδιο στο πλαίσιο των 
περιορισμών των διαθέσιμων πόρων.
Το Benevento εκπροσώπησε ο πρόεδρος της επαρχίας, κ. Aniello Cimitile. Κατά τη διάρκεια 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το Μπενεβέντο κλήθηκε επανειλημμένως να συνδράμει 
άλλες επαρχίες, και κυρίως τη Νάπολη. Βάσει του έκτακτου καθεστώτος διοίκησης από 
επίτροπο, άνοιξε σειρά χώρων υγειονομικής ταφής και προσωρινής αποθήκευσης 
"οικολογικών μπαλών" σε υδρολογικά ευάλωτες περιοχές, χωρίς διαβούλευση με τον 
πληθυσμό ή τις τοπικές αρχές, διαδικασία που, υπό ομαλές συνθήκες, δεν θα είχε περάσει 
επιτυχώς τους απαιτούμενους ελέγχους. Η επαρχία ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης 
εμπειρογνωμόνων προκειμένου να χαράξει τη στρατηγική της για τη διαχείριση αποβλήτων 
κατά την περίοδο 2010-2012. Δίνεται έμφαση αποκλειστικά στη μείωση των αποβλήτων και 
στην ανακύκλωσή τους, η οποία πρέπει να αυξηθεί στο 75% και να συνοδεύεται από 
κατάλληλες διαδικασίες επεξεργασίας των υλικών, περιλαμβανομένων και των μη 
ανακυκλώσιμων. Κατά τον πρόεδρο, απαιτείται ένας ακόμη αποτεφρωτής.
Την Καζέρτα εκπροσώπησε ο πρόεδρος της επαρχίας, κ. Domenico Zinzi. Δεδομένου ότι η 
επαρχία είναι ο φτωχότερος άμεσος γείτονας της Νάπολης, ο οποίος ουσιαστικά δέχεται το 
μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων της, πέρα από το ότι πρέπει να διαχειρίζεται και τα δικά 
της, η νέα διοίκηση αισθάνθηκε να συνθλίβεται υπό το βάρος της ανάγκης αντιμετώπισης της 
βαριάς κληρονομιάς του παρελθόντος στον τομέα των αποβλήτων, σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κύκλου διαχείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα, η νέα διοίκηση 
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έχει οδυνηρή επίγνωση της έλλειψης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των όποιων 
σχεδίων. Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι, αν δεν επιτευχθούν αποτελέσματα εντός δύο ετών, 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος νέας κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Το Avellino εκπροσώπησε ο πρόεδρος της επαρχίας, κ. Cosimo Sibilia. Δεδομένου ότι είναι 
πολύ μικρότερη επαρχία –αντιστοιχεί μόλις στο 7% των αποβλήτων της Καμπανίας– η 
κατάσταση ήταν λιγότερο κρίσιμη σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Φιλοξενεί δύο χώρους 
υγειονομικής ταφής στο έδαφός της, τον Ariano Irpino, ο οποίος έχει κλείσει και εκκρεμεί ο 
καθαρισμός του, και τον Savignano Irpino, ο οποίος προγραμματίζεται να λειτουργήσει για 
τρία ακόμη έτη προτού τερματιστεί η λειτουργία του. Το ποσοστό ανακύκλωσης στο 
Avellino έχει αγγίξει το 31%. Οι αρχές της επαρχίας αναμένουν το περιφερειακό σχέδιο για 
τα βιομηχανικά και ειδικά απόβλητα.
Το Salerno εκπροσώπησε ο αντιπρόσωπος για θέματα περιβάλλοντος, κ. Giovanni Romano. 
Εξέφρασε την άποψη ότι το κύριο πρόβλημα είναι η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων 
και δήλωσε ότι αναμένει να αναλάβει τις ευθύνες της η βιομηχανία συσκευασίας. Το σχέδιο 
δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής στη Valle della Masseria δεν θα εκτελεστεί, καθώς 
έχει ζητηθεί η τροποποίηση του οικείου νόμου. Προγραμματίζεται η κατασκευή αποτεφρωτή 
στο Salerno. Η δημιουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στην τοποθεσία Macchia Soprano 
θεωρήθηκε εκ των υστέρων εσφαλμένη, και έχει ζητηθεί οικονομική βοήθεια για τον 
καθαρισμό των χώρων υγειονομικής ταφής Macchia Soprano και Basso dell'Olmo. 
Αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες των αναφερόντων ήταν εύλογες, αλλά δεν στηρίζονταν σε 
αποδείξεις για συγκεκριμένους κινδύνους. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες επαρχίες, η 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων θεωρείται σοβαρό εμπόδιο. Οι δήμοι 
έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. Όπως και οι συνάδελφοί του, εξέφρασε τον 
φόβο ότι, αν δεν επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι πιθανό σε λίγα χρόνια να 
κηρυχθεί εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει ζητηθεί χρηματοδότηση από την 
κεντρική κυβέρνηση.

Όλοι οι εκπρόσωποι των επαρχιών απηύθυναν έκκληση στην αντιπροσωπεία να τους 
παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα και πόροι ώστε να απομακρυνθούν από αυτήν την 
κατάσταση διαχείρισης της κρίσης και να στραφούν σε ένα σύστημα βιώσιμης διαχείρισης 
των αποβλήτων.

Η ARPAC, η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της Καμπανίας, παρουσίασε τις 
δραστηριότητές της ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και 
των υδάτων σε περιοχές που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. 
Στην επαρχία του Salerno είχαν διενεργηθεί 35 έλεγχοι. Σε γενικές γραμμές, από τις 
μετρήσεις δεν προκύπτει υπέρβαση των ορίων που συνάδουν με τα γενικά επίπεδα, κυρίως 
όσον αφορά τα ΑΣ10 –για τα οποία ανησυχούν ιδιαίτερα οι αναφέροντες– στην περιοχή της 
Νάπολης.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της περιφέρειας της Καμπανίας, Stefano Caldoro

Ο πρόεδρος είχε αναλάβει καθήκοντα λίγες μόνον εβδομάδες νωρίτερα και δεν είχε ακόμη 
οριστικοποιήσει τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Πρότεινε να προγραμματιστεί νέα 
συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος, μετά τον διορισμό του. Επιβεβαίωσε ότι το 
ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί την κορυφαία του προτεραιότητα, ότι 
επιδιώκει στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και ότι επιθυμεί να 
αντλήσει πρότυπα ορθών πρακτικών προκειμένου να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει ένα 
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ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
στις οποίες τοξικά απόβλητα κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, και δήλωσε ότι το 
θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση. Πάνω από όλα, έχει αντιληφθεί ότι 
απαιτείται σοβαρή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθούν ο διάλογος και η εμπιστοσύνη 
μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Θέλησε δε να απευθύνει το μήνυμα ότι διακατέχεται από 
πνεύμα συνεργασίας.

Σύνοψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων: από τη διαχείριση της κρίσης στη 
διαχείριση των αποβλήτων.

Το ιστορικό και οι λόγοι εμφάνισης της κρίσης στον τομέα των αποβλήτων στην Καμπανία 
είναι εξαιρετικά σύνθετοι, όπως καταδεικνύουν διάφορα μέρη της παρούσας έκθεσης. Αρκεί 
να αναφερθεί ότι διαδοχικές εθνικές κυβερνήσεις ποικίλων αποχρώσεων αλλά και οι 
επίτροποι δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει βαθιές ρίζες 
και το οποίο επηρεάζει την υγεία και την ευημερία εκατοντάδων τοπικών κοινοτήτων, παρά 
το γεγονός ότι δαπανώνται σημαντικά ποσά από τα δημόσια ταμεία. Στο σημείο αυτό δεν 
φαίνεται εποικοδομητικό να αποδοθούν ευθύνες, μοιάζει πολύ πιο σημαντικό να κοιτάξουμε 
προς τα εμπρός, αντλώντας συγχρόνως σημαντικά διδάγματα από την αποτυχία των 
πολιτικών του παρελθόντος. Ενόψει της ανάληψης καθηκόντων από τη νέα περιφερειακή 
κυβέρνηση στην Καμπανία, της επίσημης λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και της 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, παρέχεται πλέον η ευκαιρία σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς αναζήτηση λύσεων οι οποίες θα 
προετοιμάσουν το έδαφος για έναν ολοκληρωμένο κύκλο διαχείρισης αποβλήτων που θα 
συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η ΥΠΠ έχει πρακτικά εκπληρώσει την αποστολή της και έχει μειώσει την ασκούμενη πίεση, 
παρέχοντας στις περιφερειακές αρχές περί τα τρία χρόνια αυτονομίας από την άποψη της 
χωρητικότητας των χώρων υγειονομικής ταφής, καθώς και έναν λειτουργικό αποτεφρωτή. 
Ορισμένες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν ενόσω ασκούσε τα καθήκοντά της, ιδίως όσον 
αφορά τις τοποθεσίες εγκατάστασης χώρων υγειονομικής ταφής, ελήφθησαν βεβιασμένα, 
χωρίς κατάλληλη διαβούλευση, και συχνά υπήρξαν άστοχες. Αυτό έχει συνέπειες. Ας μην 
έχουμε την παραμικρή αμφιβολία: η κρίση στον τομέα των αποβλήτων στην Καμπανία δεν 
έχει λήξει· υποβόσκει, και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εκ νέου εκδήλωσής της. Επιπλέον, 
πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών και οι δημόσιες αρχές 
φαίνεται να έχουν ελάχιστο έλεγχο ή γνώσεις σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται σε αυτές 
και σχετικά με τον τρόπο διαχείρισής τους.

Ο τρέχων κύκλος διαχείρισης αποβλήτων στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση. Ενώ τόσο οι χώροι υγειονομικής ταφής όσο και οι 
αποτεφρωτές αποβλήτων (πολύ δε περισσότερο οι μονάδες μεθανιοποίησης) 
χρησιμοποιούνται και σε άλλες περιοχές της ΕΕ, δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν τη 
λύση στη διαχείριση των αποβλήτων. Αποτελούν, ή πρέπει να αποτελούν, οργανικό τμήμα 
ενός αποτελεσματικού συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων. Απαιτούνται 
πολύ δυναμικές προσπάθειες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των αποβλήτων και να γείρει 
η πλάστιγγα προς την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, με την εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών. 
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Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάκτηση οργανικών αποβλήτων ιδίως σε αυτή τη, 
σε μεγάλο βαθμό, γεωργική περιφέρεια – στοιχείο το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει 
προσεχθεί ελάχιστα.

Έχει τεράστια σημασία να αποκαταστήσουν οι αρχές τον διάλογο με τους πολίτες, 
επιδεικνύοντας διαφάνεια και ανοικτό πνεύμα, έτσι ώστε να επιτύχουν την ενεργό συμμετοχή 
του πληθυσμού. Ομοίως, οι πολίτες πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές, επιδεικνύοντας 
πολιτική υπευθυνότητα και κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά στις καθημερινές τους 
συνήθειες όσον αφορά τα απόβλητα, καταβάλλοντας προσπάθειες μείωσης του όγκου τους 
και διάθεσής τους κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Βάσει των παρατηρήσεων των μελών, είναι σαφές ότι απαιτείται η λήψη σειράς σημαντικών 
και επειγουσών αποφάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν συγχρόνως σημαντικές ενδείξεις 
αλλαγής προσέγγισης.

1. Ο χώρος υγειονομικής ταφής στο Terzigno βρίσκεται σε Εθνικό Πάρκο καθώς και σε 
περιοχή η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Επί του 
παρόντος, ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, και ειδικότερα του άρθρου 11 
για τις διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων, ή της οδηγίας για τους οικοτόπους. Παρότι 
οι υποδομές του χώρου έχουν αναπτυχθεί προσφάτως, διαπιστώνεται σειρά σοβαρών 
και εμφανών μειονεκτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν και γεωλογικούς παράγοντες. 
Η άμεση απειλή επέκτασης του υφιστάμενου χώρου SARI και ανοίγματος του 
σχεδιαζόμενου δεύτερου χώρου υγειονομικής ταφής στο Vitiello εντός της περιμέτρου 
του εθνικού πάρκου είναι υπό τις συνθήκες αυτές απαράδεκτα, γι’ αυτό πρέπει να 
αναζητηθούν επειγόντως κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες να πληρούν τα 
κριτήρια των κανονισμών της ΕΕ.1

2. Οι τεράστιες ποσότητες "οικολογικών μπαλών" που έχουν συσσωρευθεί σε χώρους 
αποθήκευσης, ιδίως στην Taverna del Ré, πρέπει να απομακρυνθούν και να διατεθούν 
κατά προτεραιότητα, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί σωστά το ακριβές περιεχόμενό 
τους. Στην τρέχουσα συγκυρία, η αποτέφρωση είναι η μόνη πρακτική λύση, η δε 
περιοχή θα χρειαστεί να αποκατασταθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

3. Η παράνομη απόρριψη, σε ανοικτές χωματερές, ανάμεικτων και μη ταυτοποιημένων 
αποβλήτων πλησίον των εγκαταστάσεων στη Ferandelle, όπως διαπιστώθηκε κατά τη 
διάρκεια της αποστολής, χρήζει επείγουσας προσοχής και πρέπει να υποβληθεί σε 
αυστηρούς ελέγχους της διαχείρισης. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για τη μη 
χρησιμοποίηση του χώρου που είχε σχεδιαστεί για την υποδοχή οργανικών 
αποβλήτων και, εφόσον πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία για τη 
διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

Συστάσεις:

                                               
1 Η οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, στο Παράρτημα 1, επιβάλλει στις αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και άλλα κριτήρια, όπως 
οι κίνδυνοι κατολισθήσεων, η ύπαρξη ζωνών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κ.ο.κ.
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Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων: Οι "Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαχείριση των αστικών αποβλήτων 2010-2013" πρέπει να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένο 
και λεπτομερές σχέδιο δράσης βραχυπρόθεσμου αλλά και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις, κυρίως, των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης για τον υπολογισμό 
της προόδου και να ορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες κατά την υλοποίηση, καθώς και τους 
διατιθέμενους πόρους. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό και διαφανές σύστημα συλλογής 
δεδομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Δικαστηρίου, της 
4ης Μαρτίου 2010. Επιπλέον, η έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου δράσης από τη ΓΔ 
Περιβάλλοντος είναι μια από τις προϋποθέσεις αποδέσμευσης των δεσμευμένων πόρων 
ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο διαχείρισης 
αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει τον καθαρισμό μολυσμένων περιοχών καθώς και την 
παροχή κατάρτισης, πληροφοριών και υποδομών στήριξης στις τοπικές αρχές και τους φορείς 
διαχείρισης. Πρέπει να είναι συμβατό και συμπληρωματικό προς μια εθνική στρατηγική για 
τα απόβλητα (υποχρέωση την οποία επιβάλλει το άρθρο 5 της οδηγίας περί υγειονομικής 
ταφής), και οι υπόλοιπες περιφέρειες πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμόσουν τα δικά τους 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ώστε να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες της Καμπανίας. 
Για πολύ μεγάλο διάστημα, η Καμπανία είναι καθαρός αποδέκτης οικιακών αποβλήτων από 
άλλες περιφέρειες, τα οποία δεν ήταν σε θέση να διαχειριστεί κατάλληλα· αυτό λειτούργησε 
ως επιβαρυντικός παράγοντας κατά τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα των αποβλήτων.

Δημοκρατική νομιμότητα: Βάσει της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, και ειδικότερα του άρθρου 2 
"Συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και προγράμματα", πρέπει να αποκατασταθεί ο διάλογος 
μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων αρχών καθώς και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν και να ακούγονται οι απόψεις τους· η 
εμπιστοσύνη πρέπει να αποκατασταθεί. Η στρατιωτική εποπτεία είναι αντιπαραγωγική όσον 
αφορά τη διαφάνεια, αλλά και κάθε εύλογη αντίληψη περί ομαλότητας. Ωστόσο, η παρουσία 
ενόπλων δυνάμεων βασίζεται σε πολιτική απόφαση, και η αντιπροσωπεία συνεργάστηκε 
πολύ καλά με το στρατιωτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus, οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για την κατάσταση που επικρατεί εντός της επικράτειας 
των κρατών τους. Είναι καθήκον των αρχών να παρέχουν πληροφορίες και να ενθαρρύνουν 
τον πολίτη ώστε να υιοθετήσει υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά. Η επίσημη κατάργηση της 
διοίκησης από επίτροπο, υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως· 
αποτελεί αναγκαίο κριτήριο για την αποδέσμευση των κοινοτικών πόρων που βρίσκονται επί 
του παρόντος δεσμευμένοι.

Πόροι: Οι ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να διαθέσουν κατάλληλο 
προϋπολογισμό. Πρέπει να προβλέπει τη χρηματοδότηση ολόκληρου του κύκλου διαχείρισης 
των αποβλήτων, της διάρθρωσης του συστήματος και των φορέων διαχείρισης. Οι 
απαιτούμενες υποδομές είναι σημαντικές και δαπανηρές· περιλαμβάνουν μονάδες 
ανακύκλωσης και επαρκές δίκτυο χώρων απόρριψης αποβλήτων, στους οποίους οι πολίτες να 
μπορούν να μεταφέρουν απόβλητα πέραν των όσων συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα, 
υπερβαίνουν δε κατά πολύ τις ήδη υφιστάμενες μονάδες διαλογής για τον διαχωρισμό των 
αποβλήτων σε καύσιμα και οργανικά κατάλοιπα. Απαιτείται ακριβής οδικός χάρτης, ο οποίος 
να εξηγεί τις συνθήκες και να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα μπορεί να 
προσφέρει εκ νέου η ΕΕ τη χρηματοδοτική της στήριξη. Ωστόσο, οι πόροι η διάθεση των 
οποίων έχει ανασταλεί πρέπει να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να συμβάλουν στην εκκίνηση 
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της διαδικασίας υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η Ιταλία θα είναι σε θέση να καταβάλει 
ουσιαστικές προσπάθειες και να επιδείξει επιθυμία συμμόρφωσης με την κοινοτική 
νομοθεσία. Οι πόροι τη διάθεση των οποίων έχει αναστείλει η Επιτροπή ανέρχονται σε 
135 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013 και περιλαμβάνουν 
ακόμη 10,5 εκατομμύρια ευρώ από την περίοδο χρηματοδότησης 2000-2006, τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας επί παραβάσει για την οποία εξέδωσε απόφαση το 
ΔΕΚ στις 4 Μαρτίου 2010.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και ο σεβασμός της ιεράρχησης 
του κύκλου των αποβλήτων είναι καίριας σημασίας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την 
ανακύκλωση, καθώς και στην οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής αποβλήτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, και ειδικότερα το εδάφιο β στοιχείο i), της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Το 
σύστημα επιβράβευσης της καλής συμπεριφοράς και τιμωρίας της μη συμμόρφωσης πρέπει 
να ενισχυθεί και να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της διάθεσης αποβλήτων εκτός του 
επισήμου και οργανωμένου κυκλώματος. Αρκετοί αναφέροντες εξήγησαν ότι, στις 
περιπτώσεις χωριστής συλλογής αποβλήτων, τα απόβλητα απορρίπτονται στη συνέχεια στον 
ίδιο χώρο υγειονομικής ταφής. Η πρακτική αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη και πρέπει 
αμέσως να τερματιστεί. Επιπλέον, επί του παρόντος είναι πολύ πιο επικερδές για τους δήμους 
και τις επαρχίες να στέλνουν τα απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής (90 ευρώ ανά τόνο) 
παρά να τα διαχωρίζουν (200 ευρώ ανά τόνο). Η περιφερειακή κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει 
το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής, ούτως ώστε να 
πραγματοποιήσει αποφασιστική ρήξη με το παρελθόν και να οικοδομήσει έναν οργανισμό 
που να ανταποκρίνεται στα επίπεδα φιλοδοξίας του σχεδίου. Η διαχείριση των αποβλήτων 
δεν αφορά μόνον τη συλλογή αποβλήτων αλλά και την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες να 
οδηγούν σε μείωσή τους. Πρέπει να αναπτυχθεί το ταχύτερο δυνατόν διαρθρωμένος διάλογος 
με τις βιομηχανίες συσκευασίας καθώς και με τα δίκτυα διανομής και τα καταστήματα 
διάθεσης προϊόντων, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου.

Η κληρονομιά του παρελθόντος: Ο αποτεφρωτής στην Acerra κατασκευάστηκε χωρίς οι 
πολίτες ή οι τοπικές κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το εάν 
τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Εξακολουθούν να εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
αποβλήτων που αποτεφρώνονται και τα ενδεχόμενα κατάλοιπα τοξικών ουσιών που 
παράγονται και παραμένουν υπό μορφή τέφρας ή ιλύος1. Στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης 
των αποβλήτων πρέπει να διευθετηθεί και το θέμα της διάθεσης των "μουμιοποιημένων 
οικολογικών μπαλών" με την κατάλληλη τεχνολογία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον 
επισήμως πιστοποιημένοι χώροι υγειονομικής ταφής, οι οποίοι να είναι συμβατοί με την 
οδηγία της ΕΕ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Η θέση τους πρέπει να ορίζεται με 
σαφήνεια· όλοι οι υπόλοιποι χώροι πρέπει να καταργηθούν σταδιακά και να κηρυχθούν 
παράνομοι. Οι ποινές για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων πρέπει να αυξηθούν 
σημαντικά, ούτως ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά.

Βιομηχανικά και ειδικά απόβλητα: Δεδομένου ότι μόνον μία αναφορά αφορούσε τη 

                                               
1 Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε δεόντως υπόψη της τα αντιφατικά στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 
αυτή και παρασχέθηκαν από τις εταιρίες Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa και Fibe spa. Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τα έγγραφα στην γραμματεία.
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διαχείριση βιομηχανικών, τοξικών και ειδικών αποβλήτων, η Επιτροπή Αναφορών δεν 
εστίασε την προσοχή της σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της αποστολής ή στο κείμενο 
της έκθεσής της. Εντούτοις, η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία είναι 
δυνητικά πιο επιβλαβή και τοξικά από τα οικιακά απόβλητα, πρέπει να συμμορφώνεται 
πλήρως με τις διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ (οδηγία Seveso) η οποία τελεί επί του παρόντος 
υπό αναθεώρηση. Οι αρχές πρέπει να ασκούν αυστηρό έλεγχο στη διαχείριση αυτών των 
ειδικών τύπων αποβλήτων, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, ενώ πρέπει να δημιουργηθούν 
ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ. 
Πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των βιομηχανικών, ειδικών 
και τοξικών αποβλήτων.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συνεκτικού κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί 
ευθύνη των ιταλικών αρχών. Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παρακολουθεί άγρυπνα και να στηρίζει την Ιταλία στις νέες προσπάθειες που καταβάλλει 
ώστε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών ζητεί να τηρείται 
ενήμερη σχετικά με τις απαντήσεις της Ιταλίας. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
ενδέχεται να επιθυμούν να αναπτύξουν διμερείς ή πολυμερείς ανταλλαγές και διαδικασίες 
στήριξης, αντλώντας διδάγματα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε άλλες περιοχές. 
Η Επιτροπή Αναφορών είναι έτοιμη και πρόθυμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας και δεσμεύεται να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και να 
επισκεφθεί εκ νέου την περιφέρεια περί τα τέλη του 2011 ή τις αρχές 2012.

Η αντιπροσωπεία ευχαριστεί τους οικοδεσπότες της για τη στήριξη που της παρείχαν κατά τη 
διάρκεια της αποστολής της και χαιρετίζει την προοπτική συνεχούς ανοικτού διαλόγου στο 
μέλλον.

ΥΓ: Στις 22 Ιουνίου 2010, η αντιπροσωπεία και τα ex-officio μέλη συναντήθηκαν με τον 
αντιδήμαρχο που είναι αρμόδιος για το περιβάλλον και τη διαχείριση αποβλήτων της 
Καμπανίας, κ. Giovanni Romano. Ο κ. Romano προέβη σε εμπεριστατωμένη παρουσίαση 
παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη νέα στρατηγική διαχείρισης 
αποβλήτων. Δήλωσε την προθυμία των αρχών να συνεργαστούν με την Επιτροπή Αναφορών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών στο πλαίσιο της 
πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων της περιοχής. Ζήτησε την υποστήριξη της Επιτροπής για 
την αποδέσμευση των πόρων που παρακρατήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τις 
συνθήκες που έχουν ήδη αναφερθεί1.

                                               
1 Η γραμματεία διαθέτει λεπτομερέστερο σημείωμα σχετικά με τη συνάντηση, το οποίο διατίθεται κατόπιν 
αίτησης.


