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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1182/2008 af M.E., italiensk statsborger, for "La rosa dei venti di 
Chiaiano", om hans indvendinger mod et affaldsdeponeringsanlæg i Chiaiano 
(Napoli)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over placeringen af et affaldsdeponeringsanlæg i Chiaiano (Napoli), 
idet han hævder, at dette er økonomisk uberettiget og fuldstændigt utilladeligt, idet 
deponeringsanlægget er placeret i et parkområde (Parco delle Colline di Napoli) i et tæt 
befolket område. Derudover vil det udgøre en stor offentlig sundhedsfare som følge af den 
tætte trafik omkring det projektområde, som skal anvendes til deponering af alle typer 
usorteret affald. Han hævder, at finansieringen af projektet kan anvendes mere effektivt til 
mekanisk-biologisk konvertering af eksisterende affaldsbehandlingsanlæg og idriftsættelse af 
det hidtil ubrugte deponeringsanlæg Santa Maria la Fossa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren giver udtryk for sin bekymring over de italienske myndigheders planer om at 
placere et affaldsdeponeringsanlæg i Chiaiano og anfører, at placeringen er i et tæt befolket 
område, som også udgør en del af Parco Metropolitano Delle Colline. Andrageren er også 
bekymret over, at placeringen af affaldsdeponeringsanlægget er over et tufstenbrud og sætter
spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er nok kapacitet til affaldet fra Napoliområdet. Andrageren 
beklager dekretet om affald, som er udstedt af Berlusconiregeringen, der tillader 
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affaldsdeponeringen af ubehandlet affald, som ville forårsage dannelse af gasser. Han 
foreslår, at der bruges et eksisterende affaldsdeponeringsanlæg i Santa Maria la Fossa, indtil 
de mekaniske og biologiske rensningsanlæg er i drift.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen henviser andrageren til svaret på andragende 955/2008 og 1011/2008 om 
samme affaldsdeponering.

I henhold til direktiv 2006/12/EF1 om affald skal medlemsstater også opfordre til 
affaldsforebyggelse og nyttiggørelse af affald. På den anden side skal medlemsstater etablere 
et passende netværk af bortskaffelsesanlæg, som skal muliggøre, at det resterende affald kan 
bortskaffes på et af de nærmeste passende anlæg. Det er op til medlemsstaterne at klarlægge 
de nødvendige bortskaffelseskapaciteter i deres affaldshåndteringsplaner.

Behovet for ekstra infrastruktur til affaldshåndtering i Campaniaregionen blev åbenlys, da 
affaldskrisen brød ud i 2007. Kommissionen indledte en overtrædelsesprocedure mod Italien 
under henvisning til den ukorrekte anvendelse af direktiv 2006/12/EF om affald - ikke mindst 
i forbindelse med det utilstrækkelige netværk af affaldshåndteringsanlæg i regionen, som var 
kilde til miljømæssige og sundhedsmæssige problemer. I lyset af fortsættelsen af affaldskrisen 
indbragte Kommissionen sagen for EF-Domstolen den 3. juli 2008.

Konklusioner

Under hensyntagen til ovenstående anerkender Kommissionen, at det ikke tyder på, at 
bestemmelserne fastsat i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald er blevet overtrådt i 
denne sag. Med hensyn til direktiverne 92/43/EØF og direktiv 85/337/EØF, som ændret, viser 
de oplysninger, som Kommissionen har modtaget, ligeledes ikke på nuværende tidspunkt, at 
disse direktiver er blevet overtrådt. Til slut bør det bemærkes, at Kommissionen ikke har 
beføjelse til at udpege, hvilke steder der kan anvendes til deponering af affald, eller til at 
evaluere eventuelle risici, der er forbundet hermed. Sådanne aktiviteter henhører under de 
nationale myndigheders kompetenceområde."

                                               
1 EUT L 114/9 af 27.4.2006.


