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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1182/2008, ingiven av M.E. (italiensk medborgare), för La rosa dei 
venti di Chiaiano, om hans begäran om omprövning av anläggandet av en 
avfallsdeponi i närheten av Chiaiano (Neapel)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har begärt omprövning av beslutet att anlägga en avfallsdeponi i Chiaiano i 
närheten av Neapel. Enligt framställaren är det ekonomiskt oansvarigt och oacceptabelt att 
placera en sådan deponi i ett tättbefolkat område eftersom den kommer att ligga i ett 
naturskyddsområde (Parco delle Colline di Napoli). Trafiken kring den planerade platsen är 
mycket tät, och eftersom alla typer av osorterat avfall ska kunna deponeras på avfallsdeponin 
är folkhälsoriskerna stora. Enligt framställaren skulle man kunna använda pengarna till 
projektet på ett effektivare sätt om man byggde om de befintliga 
avfallsbearbetningsanläggningarna till mekanisk-biologiska anläggningar och om man 
använde den redan befintliga men hittills outnyttjade deponin i Santa Maria la Fossa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren är oroad över de italienska myndigheternas planer att placera en deponi i 
Chiaiano och hävdar att anläggningen skulle placeras i ett tättbefolkat område som dessutom 
ingår i naturskyddsområdet Parco Metropolitano Delle Colline. Framställaren är dessutom 
oroad över att deponin ska anläggas över ett stenbrott för tuffsten och ifrågasätter om den 
kommer att ha tillräcklig kapacitet att omhänderta avfallet från Neapelregionen. Framställaren 
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beklagar det dekret om avfall som har utfärdats av Berlusconis regering, varigenom
deponering av obehandlat avfall tillåts, vilket skulle ge upphov till deponigas. Han föreslår att 
den befintliga deponin i Santa Maria la Fossa ska utnyttjas till dess att de mekanisk-biologiska 
bearbetningsanläggningarna för avfall kan tas i drift.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen hänvisar framställaren till svaret på framställningarna 955/2008 och 
1011/2008, som gäller samma deponi.

Medlemsstaterna ska enligt direktiv 2006/12/EG1 om avfall uppmuntra åtgärder för att 
förebygga, återvinna och återanvända avfall. Medlemsstaterna ska emellertid också inrätta ett 
tillräckligt nätverk av avfallsanläggningar så att det avfall som blir kvar kan omhändertas på 
närmast lämpliga anläggning. Det är upp till medlemsstaterna att fastställa den nödvändiga 
bortskaffningskapaciteten i sina avfallshanteringsplaner.

Behovet av ytterligare infrastruktur för avfallshantering i regionen Kampanien blev uppenbart 
i samband med avfallskrisen 2007. Europeiska kommissionen inledde ett 
överträdelseförfarande mot Italien som grundade sig på en inkorrekt tillämpning av 
direktiv 2006/12/EG om avfall, inte minst eftersom det otillräckliga nätverket av 
avfallshanteringsanläggningar i regionen ledde till miljö- och hälsoproblem. Mot bakgrund av 
den fortsatta avfallskrisen väckte kommissionen den 3 juli 2008 talan mot Italien vid 
EG-domstolen.

Slutsatser

Trots det som sägs i det föregående finner kommissionen inga belägg i detta fall för 
överträdelser av kraven i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall. Inte heller när det 
gäller direktiven 92/43/EEG och direktiv 85/337/EEG, i deras ändrade lydelse, visar den 
information som har lämnats till kommissionen på detta stadium att det har skett någon 
överträdelse av dessa direktiv. Det bör slutligen påpekas att kommissionen inte är behörig att 
avgöra vilka specifika platser som bör användas för deponier eller att bedöma riskerna i 
samband med detta. Detta faller inom de nationella myndigheternas behörighetsområde.

                                               
1 EUT L 114/9, 27.04.2006.


