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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0501/2014, ingediend door Domenico Bennardi (Italiaanse 
nationaliteit), over de stortplaats La Martella in Matera

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift werd ingediend als protest tegen de exploitatie van de stortplaats La 
Martella in Matera. Uit recente proeven bleek dat de concentraties sulfaten en borium in het 
grondwater boven de grenswaarden lagen.

Tijdens een inspectie ter plaatse door hooggeplaatste ambtenaren van het bevoegde regionale 
agentschap werd vastgesteld dat de composteringsinstallatie niet werkte en het percolaat niet 
correct werd behandeld en afgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2015. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 mei 2015

Opmerkingen van de Commissie

In december 2014 is er een soortgelijke klacht van een andere burger bij de Commissie 
ingediend.

Zowel uit bovengenoemde klacht als uit berichten in de media blijkt dat onderzoek door de 
Italiaanse autoriteiten onlangs tot gerechtelijke procedures heeft geleid, die in januari 2015 
aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank in Potenza.

De Commissie is zich ervan bewust dat het afvalbeheer in veel Italiaanse regio's 
problematisch is.
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De Commissie heeft meer bepaald een inbreukprocedure (2003/2077) ingeleid met betrekking 
tot de illegale stortplaatsen die zich verspreid over het gehele Italiaanse grondgebied 
bevinden, onder meer in Basilicata. In het kader van deze inbreukprocedure werd Italië in 
december 2014 door het Hof van Justitie van de EU tot meerdere boetes veroordeeld wegens 
het niet uitvoeren van het arrest van 2007, waarin was vastgesteld dat het land de EU-
wetgeving betreffende stortplaatsen en afvalbeheer had geschonden.

Voorts heeft de Commissie in 2014 een onderzoek ingesteld via een EU-Pilotonderzoek dat 
bedoeld is om toezicht te houden op de maatregelen die alle Italiaanse regio's, met inbegrip 
van Basilicata, hebben genomen om hun afvalbeheerplannen vast te stellen of bij te werken, 
zoals voorgeschreven door de richtlijn afvalstoffen1.

Conclusies 

Aangezien de specifieke situatie die in dit verzoekschrift aan de orde wordt gesteld reeds door 
de Italiaanse autoriteiten lijkt te worden aangepakt, vindt de Commissie het niet nodig om een 
onderzoek in te stellen.

In het kader van het lopende EU-Pilotonderzoek zal de Commissie niettemin toezicht blijven 
houden op de stand van zaken met betrekking tot het afvalbeheer in Italië, met inbegrip van 
Basilicata.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 29 juni 2016

In weerwil van de inspanningen van de Commissie – reeds toegelicht in de voorgaande 
mededeling die op 29 mei 2015 aan het Europees Parlement is bezorgd – en een aantal 
verbeteringen, onder meer in de regio van Basilicata, zorgt het afvalbeheer in Italië nog steeds 
voor tal van problemen.

De stortplaats van La Martella is een zogenaamde "bestaande stortplaats", wat betekent dat er 
een vergunning is verleend of dat de stortplaats al operationeel was vóór 16 juli 20012. 
Krachtens artikel 14 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen mogen bestaande 
stortplaatsen niet operationeel blijven na 16 juli 2009 tenzij ze voldoen aan de voorschriften 
die in de richtlijn worden uiteengezet.

Aangezien verscheidene bestaande stortplaatsen in Italië niet tijdig hebben voldaan aan deze 
verplichting heeft de Commissie een inbreukprocedure tegen Italië ingeleid (2011/2215) om 
ervoor te zorgen dat bestaande stortplaatsen voldoen aan de voorschriften van de richtlijn 
betreffende het storten van afvalstoffen.

La Martella is een van de bestaande stortplaatsen die in het kader van deze procedure worden 
onderzocht. Als gevolg van de correspondentie tussen de Commissie en Italië na het opstarten 
van de procedure is het aanvankelijke aantal van meer dan 180 bestaande stortplaatsen die in 
strijd waren met de richtlijn gezakt tot 50. In verband met de 50 stortplaatsen die nog steeds in 
strijd zijn met artikel 14 van de richtlijn heeft de Commissie in 2012 een met redenen 
omkleed advies uitgebracht, gevolgd door een bijkomend met redenen omkleed advies in 

1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
2 Omzettingsdatum voor Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, 
blz. 1).
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2015. Het antwoord van Italië wordt momenteel beoordeeld.

Conclusies

In het kader van de lopende inbreukprocedure waarnaar hierboven wordt verwezen, zal de 
Commissie blijven toezien op de stand van zaken met betrekking tot het afvalbeheer in Italië, 
met inbegrip van Basilicata. Afhankelijk van het resultaat van de beoordeling van het meest 
recente antwoord van Italië zal de Commissie afwegen of de zaak doorverwezen dient te 
worden naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 31 juli 2017

De in het verzoekschrift aangehaalde stortplaats van La Martella (Basilicata) is een van de 
stortplaatsen die deel uitmaken van de inbreukprocedure die tegen Italië is opgestart wegens 
de zogenaamde "bestaande stortplaatsen", oftewel stortplaatsen waaraan vóór 16 juli 2001 – 
de datum van omzetting van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen – 
een vergunning is verleend of die vóór die datum reeds operationeel waren.

Op grond van artikel 14 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen hadden deze 
"bestaande stortplaatsen" uiterlijk op 16 juli 2009 aangepast moeten zijn aan de 
veiligheidsnormen als bepaald in de richtlijn, of gesloten moeten zijn.

Ondanks enige vooruitgang zijn er nog steeds ten minste 44 stortplaatsen in Italië die niet 
voldoen aan de voorschriften van artikel 14 van de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen. Daarom heeft de Commissie besloten de zaak voor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te brengen, teneinde het volledige proces sneller te doen verlopen.

Conclusie

De specifieke situatie van de in het verzoekschrift genoemde stortplaats zal verder worden 
beoordeeld in de loop van de rechtsprocedure.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 20 december 2017

De stortplaats van La Martella (Basilicata) is een van de 44 stortplaatsen in Italië die niet 
voldoen aan de voorschriften van artikel 14 van de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen. Om die reden heeft de Commissie besloten de zaak voor het Hof van Justitie van 
de Europese Unie te brengen.

Conclusie

De specifieke situatie van de in het verzoekschrift genoemde stortplaats zal verder worden 
beoordeeld in de loop van de rechtsprocedure voor het Hof van Justitie.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 7 juni 2019

De stortplaats van La Martella (Basilicata) is een van de 44 stortplaatsen in Italië waarover het 
Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat ze niet voldoen aan de 
voorschriften van artikel 14, onder b) en c), van de richtlijn betreffende het storten van 
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afvalstoffen1, 2.

Conclusie

In het kader van de uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie zal de Commissie, op 
basis van de documenten die achtereenvolgens door de Italiaanse autoriteiten zijn ingediend, 
beoordelen of de sluiting van de stortplaats is uitgevoerd en voltooid overeenkomstig de 
richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen. 

1 Arrest van 21 maart 2019, zaak C-498/17.
2 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen, PB L 182 
van 16.7.1999, blz. 1.


