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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 31/2006, ingediend door Giampiero Angeli (Italiaanse nationaliteit), 
gesteund door 21 medeondertekenaars, over ernstige gevaren voor de gezondheid door 
bij afvalverwijdering vrijgekomen dioxines

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over ernstige gevaren voor de gezondheid en het milieu door 
dioxineverontreiniging afkomstig van speciale en giftige afvalverwijderings- en stortplaatsen 
in diverse delen van Campania die daartoe door de regionale autoriteiten zijn aangewezen en 
die als een bron van illegale inkomsten voor criminele organisaties fungeren. Aangezien de 
regionale en nationale autoriteiten er niet in slagen toe te zien op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften en gezien de aanwezigheid van talrijke illegale stortplaatsen, 
verzoeken de indieners de Europese Unie actie te ondernemen om de huidige 
afvalverwijderingsregels op regionaal niveau ingrijpend aan te passen, opdat een einde kan 
worden gemaakt aan activiteiten die duidelijk schadelijk zijn, toezicht kan worden gehouden 
op de schade die aan de volksgezondheid en het milieu is toegebracht en deze verontreinigde 
gebieden voortaan voor gebruik als landbouw- en veeteeltgebieden kunnen worden bestemd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 juli 2006

I. Het verzoekschrift
Indiener maakt zich zorgen over de toename van het aantal kankergevallen en aandoeningen 
die naar verluidt worden veroorzaakt door verontreiniging in de provincies Napels en Caserta. 
Volgens rekwestrant is het gevoerde afvalbeheer hiervoor verantwoordelijk. Dit probleem is 
jaren geleden al bij nationale instanties aangekaart, maar nog steeds niet opgelost.
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Uit de ingediende informatie blijkt dat de sluiting is gepland van tal van illegale stortplaatsen 
die niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Noodmaatregelen voor de heropening van 
deze stortplaatsen en de bouw van afvalverbrandingsinstallaties zouden tot een toename van 
het aantal doden en zieken ten opzichte van het nationale gemiddelde en tot een toename met
400% van het aantal kankergevallen in bepaalde gemeenten hebben geleid.

Indiener zou graag zien dat er een grondige evaluatie van de in Campania bestaande 
installaties voor afvalopslag en -verwerking wordt opgemaakt om gedaan te krijgen dat de 
bestaande installaties in overeenstemming worden gebracht met de huidige normen. Voorts 
stuurt hij aan op een epidemiologisch onderzoek onder de plaatselijke bevolking om vast te 
stellen in hoeverre de grote aantallen doden en zieken het gevolg zijn van verontreiniging, 
alsmede op een gedetailleerd onderzoek om vast te stellen welke gebieden zijn vervuild en in 
aanmerking komen voor sanering of herclassificatie voor gebruik als landbouwgrond of voor 
de veeteelt.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De behandeling van afvalstoffen is op Gemeenschapsniveau geregeld bij Richtlijn 
75/442/EEG inzake afvalstoffen1. Deze richtlijn verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat 
afval wordt hergebruikt of verwijderd zonder de volksgezondheid en het milieu in gevaar te 
brengen. Alle ondernemingen of bedrijven die afval herverwerken of verwijderen moeten een 
vergunning aanvragen en worden onderworpen aan regelmatige inspecties.

Daarnaast bepaalt Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen2 de specifieke 
vereisten voor de aanleg, het gebruik, de sluiting en de nazorg van stortplaatsen. Voor de 
keuze van de locatie van stortplaatsen moeten verschillende criteria zijn vervuld, zoals de 
afstand van de grens van het terrein tot woon- en recreatiegebieden, waterwegen, 
watermassa’s en andere stedelijke en landbouwgebieden, het bestaan van grondwater, 
kustwater of beschermde natuurgebieden in het gebied, de geologische en hydrogeologische 
omstandigheden in het gebied, het gevaar voor overstromingen, verzakkingen, 
aardverschuivingen of lawines op het terrein en de bescherming van de natuur of het cultureel 
erfgoed in het gebied.

Het inrichten van een stortplaats kan alleen worden toegestaan als de kenmerken van het 
terrein met betrekking tot de bovengenoemde vereisten of de te nemen corrigerende 
maatregelen uitwijzen dat de stortplaats geen ernstig gevaar voor het milieu vormt.

  
1 PB L 114 van 5.4.2006, blz.9.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
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Afvalverbranding is het onderwerp van verschillende onderdelen van de communautaire 
wetgeving en in het bijzonder van de Richtlijnen 2000/76/EG betreffende de verbranding van 
afval1 en 96/61/EG inzake de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging2. 
Richtlijn 2000/76/EG stelt minimumvereisten vast voor afvalverbranding, waaronder 
emissiegrenswaarden, exploitatievoorwaarden en controleverplichtingen, teneinde de 
volksgezondheid en het milieu te beschermen. Deze richtlijn bevat expliciete bepalingen voor 
de beperking van en het toezicht op dioxine-emissies. Richtlijn 96/61/EG schrijft voor dat 
industriële installaties bij de afgifte van een vergunning worden onderworpen aan een 
geïntegreerde milieuvergunningsregeling. Deze aanpak impliceert dat er 
vergunningsvoorwaarden worden voorgeschreven op basis van de “beste beschikbare 
technieken”, waardoor deze richtlijn nog strengere vereisten kan opleggen dan die van 
Richtlijn 2000/76/EG. Bovendien regelt Richtlijn 96/61/EG eveneens veel andere soorten 
afvalbeheeractiviteiten, waaronder bepaalde activiteiten betreffende de opslag van gevaarlijke 
afvalstoffen. 

De lidstaten en hun bevoegde instanties moeten ervoor zorgen dat de verplichtingen van de 
Richtlijnen 2000/76/EG en 96/61/EG worden gerespecteerd. Dit kunnen ze doen door 
vereisten op te leggen voor de indiening en vaststelling van vergunningsaanvragen of eerder 
afgegeven vergunningen te herzien en door vergunningsvoorwaarden op te leggen, te 
controleren en te handhaven. Het publiek moet de kans krijgen commentaar te leveren 
omtrent vergunningsaanvragen, en de autoriteiten moeten bij het nemen van beslissingen 
rekening houden met de resultaten van de raadpleging. In geval van bestaande installaties zijn 
de normen van Richtlijn 2000/76/EG sinds 28 december 2005 van toepassing, terwijl de 
naleving van Richtlijn 96/61/EG vanaf 30 oktober 2007 verplicht zal zijn. Het verzoekschrift 
bevat geen verwijzing naar enigerlei specifieke installaties die onder de richtlijnen vallen en 
verstrekt geen specifieke informatie over de tenuitvoerlegging ervan.

Op basis van de betrekkelijk aspecifieke informatie die in het verzoekschrift is vervat, kan de 
Commissie geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht vaststellen. Daarom heeft de Commissie 
indiener verzocht een overzicht te bezorgen voor elke stortplaats en 
afvalverbrandingsinstallatie waarvan wordt beweerd dat deze een inbreuk op de Europese 
milieuwetgeving vormt en waarbij wordt aangegeven op welke gronden niet-naleving 
concreet wordt verondersteld.

De Commissie deelt de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement mee dat zij, 
gelet op het hoge aantal ongecontroleerde afvalstortplaatsen op het Italiaanse grondgebied, 
waaronder de regio Campania, in 2003 op eigen initiatief een onderzoek geeft opgezet dat 
resulteerde in een inbreukprocedure wegens schending van de Richtlijnen 75/442/EEG, 
91/689/EEG en 1999/31/EG. De desbetreffende zaak is thans in behandeling bij het Hof van 
Justitie (zaak C 122-05).

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

  
1 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
2 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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Zoals zij reeds had aangekondigd in haar eerdere mededeling, heeft de Commissie 
rekwestrant verzocht nadere informatie te verschaffen "voor elke stortplaats en 
afvalverbrandingsinstallatie waarvan wordt beweerd dat deze een inbreuk op de Europese 
milieuwetgeving vormt en waarbij wordt aangegeven op welke gronden niet-naleving 
concreet wordt verondersteld". 

De op 18 juli 2006 door rekwestrant verstrekte informatie had geen betrekking op specifieke 
stortplaatsen, maar attendeerde meer in het algemeen op tekortkomingen in het door Italië 
gevoerde afvalbeleid, met name in de provincies Napels en Caserta. De technische informatie 
concentreert zich met name toe op afvalverbranding in het algemeen en in het bijzonder op de 
afvalverbrandingsinstallatie in Acerra, die naar verluidt in 2007 in dienst zou worden 
genomen, alsmede op de nog in S. Maria La Fossa te bouwen verbrandingsinstallatie.

Met betrekking tot de stortplaatsen verwijst de Commissie naar de momenteel tegen Italië 
aanhangige horizontale zaak C-135/05, die is ingesteld wegens vermeende niet-nakoming 
door Italië van zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 8 en 9 van Richtlijn 
75/442/EEG betreffende afvalstoffen1, artikel 2, lid 1 van Richtlijn 91/156/EEG van de Raad 
betreffende gevaarlijk afval2 en artikel 14, letters (a), (b) en (c) van Richtlijn 1999/31/EG 
betreffende het storten van afvalstoffen3. De bewuste zaak betreft het vóórkomen van 
duizenden vermeende illegale stortplaatsen, o.a. in de provincie Campania. Naar verluidt 
wordt hieraan binnenkort een speciale hoorzitting gewijd.

Met betrekking tot de verbrandingsinstallaties gaat het verzoekschrift, zoals hierboven reeds 
is aangegeven, specifiek in op twee verbrandingsinstallaties die nog niet operationeel zijn. 
Zodra deze installaties in dienst worden genomen,  dienen zij te voldoen aan de eisen van 
Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging4 en van 
Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval5. De in het oorspronkelijke 
verzoekschrift en in de aanvullende toelichting verschafte informatie biedt echter niet de 
mogelijkheid om vast te stellen of er op dit moment sprake zou zijn van enigerlei vorm van 
niet-naleving van deze richtlijnen.  

  
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.
2 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.
3 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.
4 B L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
5 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.


