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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1182/2008, ingediend door M. E. (Italiaanse nationaliteit), 
namens La rosa dei venti di Chiaiano, over zijn bezwaar tegen de aanleg van 
vuilstortplaats bij Chiaiano (Napels)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de aanleg van een vuilstortplaats in Chiaiano bij Napels. 
Volgens indiener is de aanleg van een dergelijke vuilstort in een dichtbevolkt gebied 
economisch onverantwoord en onaanvaardbaar omdat de stortplaats in een natuurgebied 
(Parco delle Colline di Napoli) ligt. De verkeersdruk rond de geplande locatie is zeer hoog en 
omdat in de geplande stortplaats allerlei ongesorteerd afval gestort zou mogen worden, zijn de 
gevaren voor de volksgezondheid groot. Volgens indiener zou het geld voor de aanleg van de 
stortplaats efficiënter en effectiever gebruikt kunnen worden voor het ombouwen van 
bestaande vuilverwerkingsinstallaties tot mechanisch-biologische installaties en voor het in 
gebruik nemen van de reeds bestaande maar tot dusver ongebruikte stortplaats Santa Maria la 
Fossa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over plannen van de Italiaanse autoriteiten voor de aanleg van 
een vuilstortplaats in Chiaiano en stelt dat de locatie van deze stortplaats in een dichtbevolkt 
gebied zou zijn dat bovendien deel uitmaakt van het Parco Metropolitano Delle Colline. 
Indiener uit daarnaast zijn bezorgdheid over de locatie van de vuilstortplaats op een 
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tufsteengroeve, omdat er volgens hem voldoende capaciteit is voor de verwerking van het 
afval uit de regio Napels. Indiener betreurt het decreet inzake afvalstoffen dat is uitgevaardigd
door de regering Berlusconi, dat het storten van onbehandeld afval, waarbij stortgas kan 
ontstaan, toestaat. Hij stelt voor de bestaande vuilstortplaats in Santa Maria la Fossa te 
gebruiken tot de installaties voor mechanische en biologische behandeling van afval in 
gebruik worden genomen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie wijst indiener op het antwoord op de verzoekschriften 955/2008 en 1011/2008,
die betrekking hebben op dezelfde vuilstortplaats.

Enerzijds moeten de lidstaten in het kader van Richtlijn 2006/12/EG1 betreffende afvalstoffen
streven naar afvalbesparing en recycling en terugwinning van afvalstoffen stimuleren. 
Anderzijds zijn de lidstaten verplicht een adequaat netwerk van afvalverwerkingsinstallaties 
op te zetten dat ervoor zorgt dat het resterende afval kan worden verwerkt in een van de 
dichtstbijzijnde geschikte installaties. Het is aan de lidstaten om de noodzakelijke 
verwerkingscapaciteiten te bepalen in hun plannen voor afvalbeheer.

De noodzaak van aanvullende infrastructuur voor afvalbeheer in de regio Campanië werd 
duidelijk met de uitbraak van de afvalcrisis in 2007. De Europese Commissie is toen een 
inbreukprocedure gestart tegen Italië wegens de onjuiste toepassing van Richtlijn 2006/12/EG
betreffende afvalstoffen, niet in de laatste plaats in verband met de ontoereikendheid van het
netwerk van afvalverwerkingsinstallaties in de regio, die milieu- en gezondheidsproblemen 
veroorzaakte. Gezien het voortduren van de afvalcrisis heeft de Commissie Italië op 3 juli
2008 voor het Europees Hof van Justitie gedaagd. 

Conclusies

Rekeninghoudend met het bovenstaande concludeert de Commissie dat er geen reden is om 
aan te nemen dat de in Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 
vastgelegde voorschriften in het onderhavige geval zijn overtreden. Evenmin wijst de aan de 
Commissie verstrekte informatie met betrekking tot Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn
85/337/EEG als gewijzigd er in dit stadium op dat een van deze richtlijnen is overtreden. Tot 
slot moet worden opgemerkt dat de Commissie niet de bevoegdheid heeft om te bepalen 
welke specifieke locaties geschikt zijn voor de aanleg van vuilstortplaatsen, of om eventuele 
daarmee verband houdende risico’s te evalueren. Deze activiteiten zijn de 
verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten.
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