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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0026/2007 af Monica Sepe, italiensk statsborger, for "Serre per la 
vita" - udvalget, om en permanent losseplads til byaffald

Andragende 0756/2007 af Giovanni Roviello, italiensk statsborger, der klager 
over en losseplads, der truer folkesundheden og grundvandsressourcerne

Andragende 0789/2007 af Gigliola Izzo, italiensk statsborger, om indsigelse mod 
oplagring af affaldsbrændselspiller i nærheden af landbrugsjord og 
beboelsesområder

Andragende 0910/2007 af Francesco Di Pasquale, italiensk statsborger, om 
miljøkatastrofen i Campania.

Andragende 0991/2007 af Vincenzo Gala, italiensk statsborger, om et system for 
separat affaldsindsamling i Campania-regionen

Andragende 0012/2008 af Francesco Miglino, italiensk statsborger, for Partito 
Internettiano, om situationen med hensyn til oplagring og behandling af affald i 
Napoli og Campania-regionen i Italien

Andragende 0016/2008 af F.C., italiensk statsborger, om affaldskrisen i campania 
(Italien)

Andragende 0209/2008 af Sebastiano Perrone, italiensk statsborger, om 
affaldskrisen og borgernes demokratiske rettigheder i Marigliano i nærheden af 
Napoli

Andragende 0347/2008 af Tommaso Esposito og Virginia Petrellese, italienske 
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statsborgere, for Anti-Incinerator Citizens' Action Group, om et 
affaldsforbrændingsanlæg i Accerra (i nærheden af Napoli) i Italien

Sammendrag af andragende 0026/2007

Andrageren, udvalgsmedlemmernes juridiske repræsentant, protesterer mod den planlagte 
opførelse af en permanent losseplads til byaffald (der dækker et område på 60.000 m2 og som 
er 25 meter dybt) af et organ, der har fået tildelt ekstraordinær bemyndigelse, idet der 
henvises til de skadelige virkninger dette ville få på et område, der er anerkendt for sin 
miljømæssige, økonomiske, kulturelle og landbrugsmæssige betydning. Andrageren henleder 
især opmærksomheden på, at "Medio corso del fiume Sele/Persano"-stedet (Persano-
vådområderne), som har interesse for Fællesskabet, ligger i omegnen af det udpegede område. 
Det er også et fredet WWF-område for dyr, der er anerkendt i henhold til Ramsar-
konventionen. Andrageren anmoder derfor EU-institutionerne om at gribe ind for at beskytte 
miljøet og sikre, at de fællesskabsmidler, der tildeles til dette mål, administreres rigtigt.

Sammendrag af andragende 0756/2007

Andrageren klager over en planlagt jernbane (TEN-N-24), der er godkendt i henhold til CIPE-
rammelovgivningen, og hvis linjeføring går gennem et boligområde, der fejlagtigt er 
klassificeret som industriområde. Han klager navnlig over overtrædelsen af direktiv 2001/42 
om vurdering af visse planers og programmers indvirkning på miljøet, direktiv 96/62 om 
vurdering og styring af luftkvalitet og direktiv 2003/35 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet. Han opfordrer 
Den Europæiske Union til at gribe ind for at få omgjort tilladelsen, så der kan vælges en 
alternativ linjeføring.

Sammendrag af andragende 0789/2007

Andrageren giver udtryk for bekymring over den miljøforurening, der forårsages af en stor 
lagerfacilitet for brændselspiller, idet den placering, som den særlige kommissær for 
nødaffaldsdeponering i Campania har valgt, ligger tæt på opdyrket landbrugsjord og 
beboelsesområder. Da der er tale om en beslutning på provinsplan, har myndighederne 
tilsyneladende undladt at gennemføre de procedurer for vurdering af indvirkningerne på 
miljøet, som fællesskabslovgivningen foreskriver. Andrageren oplyser, at risiciene for 
folkesundheden og miljøet er blevet øget af hyppige brande, der resulterer i dioxinemissioner 
fra det oplagrede materiale. Hun ønsker derfor, at EU griber ind (muligvis en delegation fra 
Europa-Parlamentet) for at sætte en stopper for denne nødaffaldsforvaltning, der udgør en fare
folkesundheden, er skadelig for de omgivende landbrugsejendomme, og som gennemføres 
uden den nødvendige åbenhed.

Sammendrag af andragende 0910/2007

Andrageren udtrykker bekymring over den kritiske situation med hensyn til bortskaffelse af 
affald i byerne i Campania, som nu har udviklet sig til en katastrofe.
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Sammendrag af andragende 0991/2007

Andrageren udtrykker bekymring over den sundhedsmæssige krise, der er opstået i Campania 
på grund af de regionale myndigheders manglende overholdelse af fællesskabslovgivningen 
om bortskaffelse af fast byaffald. Han hævder navnlig, at manglen på et system til separat 
affaldsindsamling har bidraget til overfyldningen af eksisterende lossepladser og den 
vilkårlige henkastning af affald på offentligt område uden for boligerne. Andrageren anmoder 
om en undersøgelse og kræver tilbagebetaling af skat betalt til de lokale myndigheder for ikke 
eksisterende affaldsindsamlingstjenester.

Sammendrag af andragende 00012/2008

Andrageren beskriver den aktuelle katastrofale situation med husholdningsaffald i Napoli og 
Campaniaregionen i Italien. Han opregner de foranstaltninger, som han mener bør træffes 
med hensyn til opbevaring og behandling af husholdningsaffald, og de kontroller, der er 
nødvendige for at overvåge gennemførelsen af foranstaltningerne. Han citerer også en lang 
række underliggende årsager til husholdningsaffaldskrisen. Han er overbevist om, at kun en 
komité af tekniske eksperter fra andre fora end det italienske politiske system med velkendte 
videnskabelige og ledelsesmæssige kompetencer ville kunne gøre en ende på 
affaldsproblemet, som stadig står på trods 14 år med særudvalg og et enormt forbrug af 
skatteborgernes penge. Andrageren beder Den Europæiske Union gribe ind og mener, at der 
findes måder at gøre det på i henhold til EU-retten.

Sammendrag af andragende 0016/2008

Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at få afsluttet den igangværende miljøkatastrofe 
i Campania og Napoli. Han anfører, at antallet af kræftsvulster hos befolkningen er stigende, 
og at jorden og grundvandet er forurenet. Han hævder, at dette udgør en overtrædelse af 
artikel 174 i EF-traktaten.

Sammendrag af andragende 0209/2008

Andrageren klager over placeringen af en "midlertidig" losseplads. Lossepladsen ligger lige 
ved siden af et vandrensningsanlæg, som betjener 34 omliggende lokale myndigheder. 
Andrageren fastholder, at der ikke er taget hensyn til miljølovgivningen. Han siger, at 
lossepladsen er placeret i et område, som kaldes "Dødens trekant", og som allerede lider 
under mange miljøproblemer, og at vandniveauet ligger i kun fire meters dybde, og at jorden i 
området er meget porøs. Andrageren beder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Sammendrag af andragende 0347/2008

Andragerne protesterer imod, at det er hensigten at placere et af Europas største 
affaldsforbrændingsanlæg i Acerra i nærheden af Napoli. De anfører en lang række grunde til 
deres modstand mod anlægget og frygter, at det vil få alvorlige følger, hvis det bliver taget i 
anvendelse. De hævder også, at planlægningen og opførelsen af anlægget er en overtrædelse 
af europæisk og italiensk lovgivning, særlig af direktiv 2001/77/EF om fremme af elektricitet 
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produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet, direktiv 
2000/76/EF om forbrænding af affald og direktiv 85/337/EF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0026/2007 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 21. maj 2007.
Andragende 0756/2007 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 20. december 
2007.
Andragende 0789/2007 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 8. januar 2008.
Andragende 0910/2007 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 19. februar 2008.
Andragende 0991/2007 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 4. marts 2008.
Andragende 0012/2008 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 19. juni 2008.
Andragende 0016/2008 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 19. juni 2008.
Andragende 0209/2008 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 11. juli 2008.
Andragende 0347/2008 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 18. juli 2008.
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. 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;
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 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 
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 affald (WID)2 og direktiv 85/337/EF 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 Kommissionen en overtrædelsesprocedure 
mod Italien med henvisning til den ukorrekte anvendelse af affaldsrammedirektivet (direktiv 
2006/12/EF om affald 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 den 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.

                                               
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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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.

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."


