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Betreft: Verzoekschrift 683/2005, ingediend door Vincenzo Marmora (Italiaanse 
nationaliteit), namens het actiecomité 'Campagna nostra', dat zich verzet 
tegen de opening van een locatie voor afvalverwijdering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over het risico op vervuiling van het grondwater en het 
stroomgebied na de opening van een stortplaats voor stedelijk afval op een gebied van 
communautair belang. Dit is een inbreuk op Richtlijn 92/43/EEG inzake habitats en het 
Verdrag van Ramsar, aangezien het ingediende project ten onrechte is aangemerkt als een 
programma voor de conversie van een steengroeve en als zodanig werd goedgekeurd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 mei 2006.

Indiener is bezorgd over een stortplaats die is aangelegd in Basso dell’Olmo in de gemeente 
Campagna. Volgens indiener is het gebied waarop de stortplaats is aangelegd een gebied van 
communautair belang overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) en hydro-geologisch niet 
geschikt als stortplaats. Indiener beweert dat de stortplaats ten onrechte door de autoriteiten 
was geclassificeerd als conversie van een steengroeve met gebruik van gestabiliseerd 
organisch afval en overblijfselen van de productie van brandstof uit afval.

De behandeling van afval wordt op het niveau van de Gemeenschap geregeld door Richtlijn 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.



PE374.295v04-00 2/5 CM\755998NL.doc

NL

75/442/EEG van de Raad inzake afvalstoffen1. Deze richtlijn verplicht lidstaten om ervoor te 
zorgen dat afval wordt vernietigd of verwerkt zonder de volksgezondheid en het milieu in 
gevaar te brengen en dat ondernemingen die afval storten of verwerken een vergunning 
moeten aanvragen en worden onderworpen aan regelmatige inspecties. 

Als de toepassing wordt ingedeeld als storting op of in land, dan is het een stortplaats en zijn 
de verplichtingen van Richtlijn 1999/31/EG2 inzake het storten van afvalstoffen van 
toepassing. De stortplaats kan alleen worden goedgekeurd als deze criteria en de corrigerende 
maatregelen in aanmerking worden genomen en de stortplaats geen ernstig risico voor het 
milieu inhoudt.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is een 
toepassing een conversie als het primaire doel is dat het afval een nuttig effect heeft door 
ongebruikte materialen te vervangen. Dit moet door de nationale rechtbanken of autoriteiten 
van geval tot geval worden beslist. 

Bovendien kan de stortplaats een Natura 2000-gebied aantasten, namelijk SPA nr. IT8050021 
“Medio Corso del Fiume Sele-Persano”. Bijgevolg zijn de bepalingen van artikel 6, leden 2-4 
van de Habitatrichtlijn van toepassing.

De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten geschreven met het verzoek om informatie over 
de classificatie van de toepassing als conversie of verwijdering, de goedkeuring van de 
toepassing en de genomen maatregelen om te garanderen dat deze geen gevaar oplevert voor 
de volksgezondheid of het milieu.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2006

De Italiaanse autoriteiten zijn per brief van 15 februari 2006 om nadere informatie gevraagd, 
vooral over de indeling van de werkzaamheden als conversie of opruiming, hun vergunning 
voor de werkzaamheden, o.a. ook de maatregelen om het milieu te beschermen, de hydro-
geologische studie, en de resultaten van de controle van het grondwater in het gebied. 
Daarnaast is hun gevraagd op welke manier artikel 6, leden 2-4 van Richtlijn 92/43/EG op de 
bescherming van de natuurlijke habitat en de wilde fauna en flora toegepast is.

Aangezien er geen antwoord gekomen is, heeft de Commissie een herinnering gestuurd en 
gevraagd om de informatie binnen de maand te verstrekken.

Zodra haar diensten in het bezit zijn van geactualiseerde informatie, brengt ze de Commissie 
verzoekschriften van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

                                               
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39-41.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 maart 2008

Na het uitbreken van de dramatische afvalcrisis in Campagna in het voorjaar van 2007, heeft 
de Europese Commissie op eigen initiatief een inbreukprocedure ingeleid tegen de Italiaanse 
republiek en op 27 juni 2007 een aanmaningsbrief gestuurd. 
Vervolgens heeft de Europese Commissie de Italiaanse regering op 31 januari 2008 een met 
redenen omkleed advies gestuurd, de laatste schriftelijke waarschuwing dat Italië verplicht is 
zich te houden aan de relevante EU-wetgeving betreffende afvalbeheer of anders naar het Hof 
wordt verwezen. 
De informatie die de Europese Commissie heeft gekregen over de stortplaats in Basso 
dell'Olmo is toegevoegd aan de hierboven vermelde inbreukzaak. Dit betekent dat de 
Europese Commissie zich niet alleen toelegt op een onderzoek naar de algemene situatie 
betreffende het afvalbeheer in Campagna, maar ook betreffende de projecten voor nieuwe 
stortplaatsen in de regio, teneinde vast te stellen of deze projecten voldoen aan de eisen van de 
communautaire wetgeving. 

De Commissie verzoekschriften zal op de hoogte worden gehouden van verdere 
ontwikkelingen in deze zaak. 

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

voor verzoekschriften 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 en 347/2008

Alle bovenstaande verzoekschriften gaan over de huidige afvalcrisis die de regio Campagna in 
Italië treft en daar grote ongerustheid onder de inwoners veroorzaakt. 

Sommige indieners klagen erover dat de situatie met betrekking tot afvalbeheer in Napels en in 
de omliggende gebieden rampzalig is en een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van 
de lokale bevolking en voor het milieu. 

Het ontbreken van een solide planning voor afvalbeheer en een adequaat netwerk van systemen 
voor de verwijdering en verwerking van vast afval in de regio Campagna wordt door de 
indieners gerekend tot de onderliggende oorzaken van de crisis. Zij leggen tevens een relatie
tussen de huidige afvalcrisis en de betrokkendheid van criminele organisaties bij afvalbeheer. 

Verder klagen de indieners over het onvermogen van de diverse buitengewone commissarissen,
die de regering had benoemd om de crisis te bezweren, om structurele langetermijnoplossingen 
aan te dragen.

Andere indieners maken bezwaar tegen de locatie en de kenmerken van de nieuwe installaties 
voor afvalbeheer die de regering wilde gaan plaatsen om de afvalcrisis aan te pakken. 

Indieners trekken met name de volgende besluiten in twijfel: 

 opening van een stortplaats in Campagna (Basso dell'Olmo) in de provincie Salerno;
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 opening van een nieuwe stortplaats in Serre ("Valle della Masseria") in de provincie 
Salerno;

 heropening van een stortplaats in Ariano Irpino, en opening van een nieuwe stortplaats
in Savignano Irpino in de provincie Avellino;

 realisatie van een tijdelijke opslag van afval in Marigliano in de provincie Napels;
 realisatie van een tijdelijke opslag van pellets in Giugliano ("Taverna del Re").

In een van de verzoekschriften maken de indieners ten slotte bezwaar tegen de installatie voor 
afvalbeheer die wordt gebouwd in Acerra in de provincie Napels. Zij stellen zich op het 
standpunt dat de twee overheidsbesluiten die op 6 en 20 februari 2008 zijn genomen, 
betreffende de tariefconcessies voor de verkoop van elektriciteit, respectievelijk de 
ingebruikname van de installatie in aanbouw in Acerra, in strijd zijn met Europese en 
Italiaanse wetgeving, in het bijzonder met Richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering
van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen in de interne
elektriciteitsmarkt1, Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval (hierna te 
noemen: WID)2 en Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van
bepaalde openbare en particuliere projecten.3

De Commissie heeft vanuit haar grote verontrusting over het uitbreken van de afvalcrisis, met 
name in het licht van de ernstige risico's voor de volksgezondheid en het milieu die het 
achterlaten van afvalstoffen op straat met zich meebrengt, een onderzoek ingesteld en heeft in 
juni 2007 een inbreukprocedure tegen Italië ingeleid wegens onjuiste toepassing van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen4) in de regio
Campagna. 

Binnen de context van die procedure was de Commissie van oordeel dat in de regio
Campagna het afvalverwijderingssysteem en de afvalverwerkingsinstallaties niet adequaat 
waren en de bron vormden van milieu- en gezondheidsproblemen. Gezien de aanhoudende
inbreuken op het communautaire recht in Campagna heeft de Commissie Italië op 3 juli 2008 
naar het Europees Hof van Justitie verwezen.

Binnen de context van genoemde procedure volgden en volgen de diensten van de Commissie 
de ontwikkelingen omtrent de situatie in Campagna op de voet, inclusief de maatregelen die
de Italiaanse autoriteiten hebben genomen of willen gaan nemen om een einde te maken aan
de noodsituatie en om het structurele probleem op te lossen dat het gevolg is van het 
ontoereikende afvalverwijderingssysteem in de regio. 

Er hebben al ontmoetingen plaatsgevonden tussen diensten van de Commissie en de Italiaanse
autoriteiten, en er staan er nog een aantal op de agenda om de Commissie in staat te stellen
om de situatie te volgen. In dit verband onderzoekt de Commissie samen met de Italiaanse
autoriteiten de toepassing van het communautaire milieurecht met betrekking tot de 
maatregelen die moeten worden genomen om de afvalcrisis aan te pakken en om een
afvalbeheersysteem te ontwikkelen.

                                               
1 PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33
2 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40
4 PB L 114 van 27.04.2006, blz. 9
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Met betrekking tot de locatie en de kenmerken van de afzonderlijke installaties voor 
afvalbeheer zij erop gewezen dat het tot de bevoegdheden van de nationale autoriteiten 
behoort om de risico’s in kaart te brengen die verband houden met de opening van installaties 
voor afvalbeheer en dat de Commissie zich niet met de nationale autoriteiten kan bemoeien 
waar het gaat om de locatie en de kenmerken van deze infrastructuur, voor zover besluiten 
zijn genomen in overeenstemming met het communautaire milieurecht.

Met betrekking tot de installatie voor duurzame energie (“waste-to-energy”) in Acerra is de 
Commissie van mening dat bovengenoemd besluit van 6 februari 2008 strookt met Richtlijn 
2001/77/EG. Terwijl elektriciteit die wordt opgewekt uit het niet-biologisch afbreekbare deel 
van afval duidelijk niet mag worden gedefinieerd als hernieuwbare bron in het kader van de 
richtlijn, weerhoudt de richtlijn de lidstaten er niet van om dergelijke elektriciteit te leveren
met steun die gelijk is aan die voor elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen
zoals vastgelegd in de richtlijn. Deze steun dient evenwel in overeenstemming te zijn met de 
communautaire regels voor staatssteun, en momenteel is de Commissie de steunmaatregelen
in dat opzicht aan het onderzoeken.

Conclusie

De Commissie zal haar dwangmaatregel tegen Italië handhaven totdat er een einde komt aan 
de huidige inbreuken op het communautaire milieurecht. De zaak met betrekking tot het
ontbreken van een solide infrastructuur voor afvalbeheer is momenteel aanhangig bij het Hof 
van Justitie; nieuws over de zaak zal beschikbaar zijn zodra het Hof uitspraak heeft gedaan. 
De Commissie zal de situatie blijven volgen om te garanderen dat de maatregelen die worden 
genomen om de noodsituatie het hoofd te bieden in overeenstemming zijn met het
communautaire milieurecht en met de communautaire regels voor staatssteun.


