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Udvalget for Andragender

25.11.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0683/2005 af Vincenzo Marmora, italiensk statsborger, for 
borgeraktionsgruppen "Campagna nostra", der modsætter sig åbningen af en 
losseplads

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over risikoen for grundvandet og forurening af 
vandområder som følge af åbningen af en bylosseplads på et område af fællesskabsbetydning, 
der derved overtræder direktiv 92/43/EØF om habitater og Ramsarkonventionen, idet det 
fremlagte projekt er misvisende udpeget som et program for omdannelse af et stenbrud og 
tilladt som sådant.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. maj 2006.

"Andrageren er bekymret over en losseplads, der blev bygget i Basso dell’Olmo i Comune di 
Campagna. Ifølge andrageren er det område, hvor lossepladsen blev bygget, et område af 
fællesskabsbetydning i henhold til direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (habitatdirektivet) og er hydrogeologisk set ikke egnet til en losseplads.
Andrageren hævder, at lossepladsen var forkert klassificeret af myndighederne som en 
rehabilitering af et stenbrud ved hjælp af stabiliseret organisk affald og rester fra produktionen 
af brændstoffer udvundet af affald.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39-41.
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Behandling af affald er reguleret på fællesskabsplan af Rådets direktiv 75/442/EØF2 om 
affald. Dette direktiv pålægger medlemsstaterne at sikre, at nyttiggørelse eller bortskaffelse af 
affald ikke bringer menneskers sundhed eller miljøet i fare, at virksomheder eller institutioner, 
der udfører nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationer skal have tilladelse, og at de skal 
være underlagt regelmæssig kontrol.

Hvis operationen er klassificeret som bortskaffelse på eller i land, er det en losseplads, og 
dermed gælder kravene i direktiv 1999/31/EF1 om deponering af affald. Direktiv 1999/31/EF 
fastsætter en række kriterier, der skal tages i betragtning ved valg af placering af en 
losseplads. Lossepladsen kan kun tillades, hvis disse kriterier og de korrigerende 
foranstaltninger tages i betragtning, og den ikke udgør en alvorlig risiko for miljøet.

I henhold til Domstolens retspraksis er en operation en nyttiggørelse, når dens primære mål 
er, at affaldet tjener et gavnligt formål, idet det erstatter ubrugte materialer. Dette besluttes af 
nationale domstole eller myndigheder fra tilfælde til tilfælde.

Endvidere kan lossepladsen påvirke en Natura 2000-lokalitet, nemlig SPA n. IT8050021 
"Medio Corso del Fiume Sele-Persano". Derfor gælder bestemmelserne i artikel 6, stk. 2-4, i 
habitatdirektivet.

Kommissionen har skrevet til de italienske myndigheder og anmodet om oplysninger om 
klassificeringen af operationen som en nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperation, om 
tilladelsen til operationen og om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at den ikke 
bringer menneskers sundhed eller miljøet i fare."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. august 2006.

"I en skrivelse af 15. februar 2006 blev de italienske myndigheder anmodet om at fremsende 
yderligere oplysninger, særligt om klassificeringen af operationen som en nyttiggørelses- eller 
bortskaffelsesoperation, om tilladelsen til operationen, herunder de foranstaltninger, der er 
truffet til beskyttelse af miljøet, om den hydrogeologiske undersøgelse og om resultaterne af 
overvågningen af grundvandsområdet. Endvidere blev de italienske myndigheder spurgt om, 
hvordan bestemmelserne i artikel 6, stk. 2-4, i direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter var blevet anvendt.

Da Kommissionen ikke fik noget svar, er der blevet sendt en påmindelse, hvor der anmodes 
om at fremsende oplysninger inden for en måned.

Så snart Kommissionens tjenestegrene har modtaget ajourførte oplysninger, bliver Udvalget 
for Andragender underrettet om den videre udvikling i sagen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. marts 2008.

"I fortsættelse af udbruddet af den dramatiske affaldskrise i Campania i foråret 2007 indledte 
Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Republikken Italien på eget initiativ og sendte 
en åbningsskrivelse den 27. juni 2007.

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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Som opfølgning sendte Kommissionen den 31. januar 2008 en begrundet udtalelse til den 
italienske regering, den sidste skriftlige advarsel, hvorved Italien tvinges til at overholde den 
relevante EU-lovgivning for affaldshåndtering eller henvises til EF-Domstolen.
De oplysninger, som Kommissionen har modtaget om Basso dell'Olmo-lossepladsen, er 
blevet føjet til ovennævnte overtrædelsessag. Som resultat heraf undersøger Kommissionen 
ikke blot den generelle affaldshåndteringssituation i Campania, men også de projekter, der 
vedrører åbningen af en ny losseplads i området, med henblik på at vurdere, om disse 
projekter lever op til de krav, der er fastsat i fællesskabslovgivningen. 

Udvalget for Andragender vil blive underrettet om den videre udvikling i sagen."

6. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Vedrørende andragender 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 
910/2007, 991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 og 347/2008

Alle ovenstående andragender vedrører den aktuelle affaldskrise i Campaniaregionen i Italien, 
der har gjort indbyggerne i regionen stærkt foruroligede.

En række andragere klager over den katastrofale affaldshåndteringssituation i Napoli og de 
omkringliggende områder, der udgør en alvorlig sundhedsfare for de lokale indbyggere og en 
fare for miljøet.

Andragerne påpeger, at de underliggende årsager til krisen bl.a. er en uforsvarlig planlægning af 
affaldshåndteringen og et utilstrækkeligt infrastrukturnet til bortskaffelse af affald i 
Campaniaregionen. De hævder ligeledes, at der er en sammenhæng mellem den nuværende krise 
og kriminelle organisationers inddragelse i affaldshåndteringen.

Andragerne klager desuden over, at det ikke er lykkedes de forskellige ekstraordinære 
kommissærer, der var blevet udpeget af regeringen til at løse krisen, at sikre forsvarlige og 
bæredygtige løsninger.

Andre andragere klager over placeringen og den særlige indretning af de nye 
affaldshåndteringsanlæg, som regeringen havde besluttet at etablere for at løse affaldskrisen.

Andragere sætter navnlig spørgsmålstegn ved følgende afgørelser:

 åbning af en losseplads i Campagna (Basso dell'Olmo) i Salernoprovinsen;
 åbning af en ny losseplads i Serre ("Valle della Masseria") i Salernoprovinsen;
 genåbning af en losseplads i Ariano Irpino og åbning af en ny losseplads i Savignano 

Irpino i Avellinoprovinsen;
 midlertidig oplagring af affald i Marigliano i Napoliprovinsen;
 midlertidig oplagring af granulat i Giugliano ("Taverna del Re").

Endelig klager andragerne i et af andragenderne over det affaldshåndteringsanlæg, der er ved at 
blive opført i Acerra i Napoliprovinsen. De hævder, at de to bekendtgørelser, der blev udstedt 
den 6. og 20. februar 2008 vedrørende henholdsvis toldindrømmelser i forbindelse med salg 
af elektricitet og driften af det anlæg, der er under opførelse i Acerra, er i strid med europæisk 
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og italiensk lovgivning, herunder navnlig direktiv 2001/77/EF om fremme af elektricitet 
produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet1, direktiv 
2000/76/EF om forbrænding af affald2 og direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet3.

Kommissionen, der er dybt bekymret over den opståede affaldskrise, navnlig i lyset af den 
alvorlige fare for folkesundheden og miljøet forbundet med henkastning af affald på gaderne, 
indledte en undersøgelse, og i juni 2007 indledte den en overtrædelsesprocedure mod Italien 
med henvisning til den ukorrekte anvendelse af affaldsrammedirektivet (direktiv 2006/12/EF
om affald4) i Campaniaregionen.

I forbindelse med denne procedure fandt Kommissionen, at nettet til bortskaffelse af affald og 
affaldsbortskaffelsesanlæggene i Campaniaregionen ikke var tilstrækkelige, og at de udgjorde 
en fare for miljøet og folkesundheden. Som følge af den fortsatte overtrædelse af EU-
lovgivningen i Campania indbragte Kommissionen sagen for EF-Domstolen den 3. juli 2008.

Som led i denne procedure har Kommissionens tjenestegrene fulgt, og følger fortsat tæt, 
udviklingen af situationen i Campania, herunder de foranstaltninger, som de italienske 
myndigheder har truffet, eller agter at træffe, for at imødegå nødsituationen samt det 
strukturelle problem som følge af det utilstrækkelige net af affaldshåndteringsanlæg i 
regionen.

Der er allerede blevet afholdt møder mellem Kommissionens tjenestegrene og de italienske 
myndigheder, og andre er planlagt, således at Kommissionen får mulighed for at overvåge 
situationen. I denne forbindelse undersøger Kommissionen i samarbejde med de italienske 
myndigheder anvendelsen af Fællesskabets miljølovgivning i forbindelse med de 
foranstaltninger, der træffes for at løse affaldskrisen og udvikle et affaldshåndteringssystem.

Med hensyn til placeringen af det enkelte affaldshåndteringsanlæg og dets karakteristika skal 
det understreges, at det henhører under de nationale myndigheder at vurdere de risici, der er 
forbundet med åbning af affaldshåndteringsanlæg, og at Kommissionen ikke har kompetence 
til at gribe ind i de nationale myndigheders afgørelser om placering af disse infrastrukturer og 
deres karakteristika, i det omfang disse afgørelser er i overensstemmelse med Fællesskabets 
miljølovgivning.

Med hensyn til affaldsenergianlægget i Acerra er Kommissionen af den opfattelse, at 
ovennævnte bekendtgørelse af 6. februar 2008 er i overensstemmelse med direktiv 
2001/77/EF. Selv om elektricitet produceret fra den ikkebionedbrydelige del af affald helt 
klart ikke bør defineres som en vedvarende energikilde i henhold til direktivet, forhindrer 
direktivet ikke medlemsstaterne i at yde samme støtte til produktion af elektricitet af denne art 
som til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder som defineret i direktivet. Denne 
støtte skal imidlertid være i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, og Kommissionen 
undersøger i øjeblikket støtteforanstaltningerne på dette område.

                                               
1 EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.
2 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
4 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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Konklusion
Kommissionen vil gå videre med overtrædelsesproceduren mod Italien, indtil de aktuelle 
overtrædelser af Fællesskabets miljølovgivning bringes til ophør. Sagen vedrørende det 
utilstrækkelige infrastrukturnet til affaldshåndtering verserer i øjeblikket for EF-Domstolen, 
og der vil således blive fremlagt nye oplysninger i sagen, når Domstolen har truffet en 
afgørelse. Kommissionen vil fortsat overvåge situationen for at sikre, at de foranstaltninger, 
der træffes for at imødegå nødsituationen, er i overensstemmelse med Fællesskabets 
miljølovgivning og med EU's statsstøtteregler."


