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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0683/2005, ingiven av Vincenzo Marmora 
(italiensk medborgare) för medborgargruppen ”Campagna nostra” som 
motsätter sig uppförandet av en avfallsanläggning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro för risken att grundvattnet och flodområdet förorenas till följd av 
att en anläggning för behandling av avfall från tätorter uppförs i ett område av 
gemenskapsintresse, vilket innebär att projektet i fråga strider mot direktiv 92/43/EEG om 
livsmiljöer och Ramsarkonventionen. Det föreslagna projektet har missvisande benämnts som 
en plan för omvandling av ett stenbrott och har godkänts i enlighet med denna plan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 november 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 24 maj 2006

Framställaren är bekymrad över en deponi som uppförts i Basso dell’Olmo i kommunen 
Campagna. Enligt framställaren är det område där deponin har anlagts ett område av 
gemenskapsintresse enligt direktiv 92/43/EEG1 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (livsmiljödirektivet) och området är inte hydrogeologiskt anpassat för en deponi. 
Framställaren hävdar att myndigheterna felaktigt klassificerade deponin som en upprustning 
av ett stenbrott med hjälp av stabiliserat organiskt avfall och rester från produktion av 
avfallsbaserat bränsle.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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Avfallshantering regleras på EU-nivå genom rådets direktiv 75/442/EEG1 om avfall. Enligt 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till att återvinning eller deponering av avfall inte 
äventyrar människors hälsa eller miljön, att företag eller anläggningar för återvinning eller 
deponering har tillstånd och att de regelbundet är föremål för inspektioner.

Om verksamheten klassificeras som deponering på eller i mark rör det sig om en deponi och 
då gäller direktiv 1999/31/EG2 om deponering av avfall. I direktiv 1999/31/EG fastställs en 
rad kriterier som måste följas vid valet av plats för en deponi. Deponin får endast godkännas 
om dessa kriterier beaktas och om rättelseåtgärderna inte medför en allvarlig miljörisk.

Enligt EG-domstolens rättspraxis utgör en verksamhet återvinning om det primära målet är att 
avfallet tjänar ett värdefullt syfte som ersättning för råmaterial. Detta ska de nationella 
domstolarna eller myndigheterna besluta om från fall till fall.

Deponin skulle dessutom kunna påverka ett Natura 2000-område, nämligen 
SPA nr IT8050021 ”Medio Corso del Fiume Sele-Persano”. Därför gäller bestämmelserna i 
artikel 6.2 till 6.4 i livsmiljödirektivet.

Kommissionen har skrivit till de italienska myndigheterna och bett om upplysningar om 
huruvida verksamheten klassificeras som återvinning eller deponering, tillståndet för 
verksamheten och vilka åtgärder som vidtagits för att se till att den inte äventyrar människors 
hälsa eller miljön.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 30 augusti 2006

I en skrivelse av den 15 februari 2006 ombads de italienska myndigheterna att lämna 
ytterligare upplysningar, särskilt om huruvida verksamheten klassificeras som återvinning 
eller deponering, tillståndet för verksamheten inklusive miljöskyddsåtgärder, den 
hydrogeologiska undersökningen och resultaten av undersökningen av grundvattenområdet. 
De italienska myndigheterna tillfrågades också hur bestämmelserna i artikel 6.2 till 6.4 i
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter hade tillämpats.

Eftersom kommissionen inte mottog något svar har en påminnelse skickats ut där 
kommissionen begär att få information inom en månad.

Så snart kommissionens tjänsteavdelningar har fått uppdaterad information kommer utskottet 
för framställningar att få ta del av den vidare utvecklingen.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 mars 2008

Efter det att den dramatiska avfallskrisen bröt ut i Kampanien våren 2007 inledde 
kommissionen på eget initiativ ett överträdelseförfarande mot Republiken Italien och skickade 
en formell underrättelse den 27 juni 2007.

Som uppföljning skickade kommissionen ett motiverat yttrande till den italienska regeringen 
den 31 januari 2008. Denna sista skriftliga varning innebär att Italien är skyldig att följa 

                                               
1 EGT L 194, 25.7.1975, s. 39–41.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
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relevant EU-lagstiftning om avfallshantering, annars kommer ärendet att hänskjutas till 
EG-domstolen.

Den information som kommissionen fick om deponin Basso dell’Olmo har lagts till det 
nämnda överträdelseärendet. Kommissionen undersöker därför inte bara den allmänna 
situationen när det gäller avfallshantering i Kampanien, utan även projekt som rör uppförande 
av nya deponier i regionen, för att försäkra sig om att dessa projekt uppfyller de krav som slås 
fast i EU-rätten.

Utskottet för framställningar kommer att underrättas om den vidare utvecklingen i detta 
ärende.

6. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

på framställningarna 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 och 347/2008

Alla ovanstående framställningar rör den avfallskris som för närvarande utspelar sig i
Kampanienregionen i Italien och skapar stor oro hos invånarna.

Vissa framställare klagar på den katastrofala avfallshanteringssituationen i Neapel med 
omgivningar, vilken utsätter invånarna för allvarliga hälsorisker och är en miljöfara.

Avsaknaden av en sund avfallshanteringsplanering och ett fungerande system för 
avfallshanteringens infrastruktur i Kampanienregionen anges av framställarna som några av
de underliggande orsakerna till krisen. De antyder också att det finns ett samband mellan den 
aktuella avfallskrisen och kriminella organisationers delaktighet i avfallshanteringen.

Framställarna klagar vidare på att de särskilda ombud som utsetts av regeringen för att lösa 
krisen har misslyckats med att skapa sunda och långsiktiga lösningar.

Andra framställare har invändningar mot placeringen av och särdragen hos de nya 
avfallsanläggningar som regeringen har beslutat att uppföra för att bemöta avfallskrisen.

I synnerhet ifrågasätter framställarna följande beslut:

 uppförandet av en deponi i Campagna (Basso dell’Olmo) i provinsen Salerno,
 uppförandet av en ny deponi i Serre (Valle della Masseria) i provinsen Salerno,
 nyöppningen av en deponi i Ariano Irpino och uppförandet av en ny deponi i 

Savignano Irpino i provinsen Avellino,
 uppförandet av tillfällig anläggning för avfallslagring i Marigliano i provinsen Neapel,

och
 uppförandet av tillfällig anläggning för lagring av pellets i Giugliano (Taverna del Re).

Slutligen har framställarna i en av framställningarna invändningar mot den anläggning för 
avfallshantering som är under uppförande i Acerra i provinsen Neapel. Framställarna anser att 
de två regeringsbesluten från den 6 och 20 februari 2008 om tullmedgivanden för försäljning 
av elektricitet och om driften av den anläggning som är under uppförande i Acerra strider mot 
europeisk och italiensk lagstiftning, i synnerhet direktiv 2001/77/EG om främjande av el



PE374.295v04-00 4/5 CM\755998SV.doc

SV

producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el1, direktiv 2000/76/EG 
om förbränning av avfall2 och direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt. 3

Kommissionen, som är djupt oroad över den avfallskris som brutit ut, särskilt med tanke på de 
allvarliga risker för folkhälsan och miljön som avfallsavlämning på gatorna ger upphov till, 
har inlett en undersökning och inledde i juni 2007 ett överträdelseförfarande mot Italien med 
hänvisning till den felaktiga tillämpningen av ramdirektivet om avfall (direktiv 2006/12/EG 
om avfall4) i Kampanienregionen.

I samband med detta överträdelseförfarande antog kommissionen ståndpunkten att 
avfallshanteringssystemet och avfallshanteringsanläggningarna i Kampanienregionen inte var 
tillräckliga och orsakade miljö- och hälsoproblem. Den 3 juli 2008 drog kommissionen Italien 
inför EG-domstolen med anledning av de fortsatta överträdelserna av EG-rätten i Kampanien.

I samband med överträdelseförfarandet har kommissionen följt och fortsätter att noga följa 
utvecklingen av situationen i Kampanien, inklusive de åtgärder som de italienska 
myndigheterna har vidtagit eller avser att vidta för att lösa den akuta situationen och det 
strukturella problem som härrör från bristerna i avfallshanteringssystemet i regionen.

Möten mellan kommissionen och de italienska myndigheterna har redan ägt rum, och andra 
planeras för att möjliggöra för kommissionen att bevaka situationen. I detta sammanhang 
undersöker kommissionen tillsammans med de italienska myndigheterna tillämpningen av 
gemenskapens miljölagstiftning med tanke på de åtgärder som vidtagits för att bemöta 
avfallskrisen och utveckla ett avfallshanteringssystem.

Vad beträffar placeringen av och särdragen hos de enskilda avfallshanteringsanläggningarna 
bör det noteras att det faller under de nationella myndigheternas behörighet att utvärdera 
riskerna vid uppförande av avfallshanteringsanläggningar och att kommissionen inte kan 
ingripa mot de nationella myndigheterna vad gäller placeringen av och egenskaperna hos 
denna infrastruktur i den mån beslut har fattats i överensstämmelse med gemenskapens
miljölagstiftning.

Vad beträffar kraftvärmeverket i Acerra anser kommissionen att det beslut av 
den 6 februari 2008 som nämns ovan står i överensstämmelse med direktiv 2001/77/EG. Det 
är tydligt att elektricitet som producerats från avfall som inte är biologiskt nedbrytbart inte 
kan definieras som förnybara källor i den mening som avses i direktivet, men direktivet 
hindrar inte medlemsstaterna från att tillhandahålla sådan elektricitet med stöd som är 
identiskt med det stöd som ges för elektricitet som produceras från förnybara källor enligt 
definitionen i direktivet. Sådant stöd ska dock uppfylla EU:s regler för statligt stöd, och 
kommissionen undersöker för närvarande stödåtgärderna i detta avseende.

                                               
1 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33.
2 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.
3 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
4 EUT L 114, 27.04.2006, s. 9.
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Slutsats

Kommissionen kommer att fortsätta med sina verkställighetsåtgärder mot Italien tills de 
nuvarande överträdelserna av gemenskapens miljölagstiftning har upphört. Eftersom det 
ärende som rör bristen på ett sunt system för avfallshanteringens infrastruktur för närvarande 
granskas av EG-domstolen kommer den senaste utvecklingen i ärendet att tillkännages efter 
att domstolen har avkunnat sin dom. Kommissionen kommer att fortsätta att bevaka 
situationen för att se till att de åtgärder som vidtagits för att möta krisen står i 
överensstämmelse med gemenskapens miljölagstiftning och med EU:s regler för statligt stöd.


