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1. Sammanfattning av framställning 0026/2007

Framställaren, kommittémedlemmarnas juridiska ombud, protesterar mot det planerade 
uppförandet av en sopstation för fast hushållsavfall (på ett 60 000 m2 stort och 25 meter djupt 
område) av ett organ som fått nödlägesbefogenheter, och framhåller de skadliga 
inverkningarna på ett område som erkänts vara av allmänt intresse av miljöskäl och med 
hänsyn till kulturen och jordbruket. Framställaren framhåller särskilt att i närheten av den 
utsedda platsen finns ”Medio corso del fiume Sele/Persano” (Persanos våtmarker), som är en 
plats av gemenskapsintresse och som även är erkänt som WWF-djurskyddsområde enligt 
Ramarkonventionen. Framställaren ber därför EU-institutionerna att ingripa för att rädda 
miljön och se till att gemenskapsmedel som beviljats för det ändamålet förvaltas på lämpligt 
sätt.

Sammanfattning av framställning 0756/2007

Framställaren är oroad över att ett avloppsutsläpp som förorenar marken och grundvattnet i 
regionen Kampanien återigen öppnas och hävdar att det tillstånd som regeringen utfärdat 
strider mot en tidigare dom om att utsläppet ska upphöra.

Vidare har planer utarbetats för öppnandet av ytterligare ett utsläpp i ett geologiskt instabilt 
område. Inget av utsläppen är beläget i djurskyddsområden eller andra skyddade områden 
men de skulle kunna påverka den omgivande marken, som främst används för 
jordbruksändamål.

Sammanfattning av framställning 0789/2007

Framställaren är oroad över miljöförorening orsakad av en stor lagringsplats för
biobränslepellets. Dess lokalisering har valts ut av den särskilt utsedda befattningshavaren för 
hanteringen av avfallshanteringskrisen i Kampanien och ligger i närheten av odlingsmark och 
bostadsområden. Med hänsyn till att detta är en provisorisk lösning har myndigheterna 
uppenbart underlåtit att genomföra de förfaranden för miljökonsekvensbedömning som krävs 
enligt gemenskapslagstiftningen. Framställaren uppger att folkhälso- och miljörisker har 
uppkommit genom de ofta förekommande bränderna, som har lett till dioxinutsläpp från det 
lagrade materialet. Hon efterlyser därför åtgärder av Europeiska unionen (eventuellt en 
delegation från Europaparlamentet) för att få ett slut på denna nödlösning av 
avfallshanteringen, som utgör en fara för den allmänna folkhälsan, är skadlig för omgivande 
jordbruksegendom och som genomförs utan erforderlig insyn.

Sammanfattning av framställning 0910/2007

Framställaren är oroad over det svåra läget vad gäller bortskaffande av hushållsavfall i 
Kampanien, som nu har blivit en krissituation.

Sammanfattning av framställning 0991/2007

Framställaren uttrycker sin oro för den folkhälsokris som inträffat i Kampanien på grund av 
de regionala myndigheternas underlåtenhet att följa gemenskapens bestämmelser för 
hantering av fast kommunalt avfall. Han hävdar särskilt att frånvaron av ett system för 
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avfallsseparering har bidragit till att fylla de deponier som finns, vilket medfört att människor 
slänger sitt avfall på allmän plats utanför bostadsfastigheter. Framställaren önskar en 
undersökning och kräver återbetalning av skattepengar som inbetalats till lokala myndigheter 
för att finansiera en aldrig utförd avfallshantering.

Sammanfattning av framställning 0012/2008

Framställaren beskriver den aktuella katastrofala situationen i fråga om hushållsavfall 
i Neapel och regionen Kampanien i Italien. Han räknar upp de åtgärder som han anser borde 
vidtas för lagring och hantering av hushållsavfall, och de kontroller som behövs för att 
övervaka genomförandet av dessa åtgärder. Han nämner också en lång lista över skäl som 
ligger bakom krisen med hushållsavfall. Han är övertygad om att bara en kommitté av 
tekniska experter som står utanför Italiens politiska system och som har väldokumenterad 
vetenskaplig kunskap och ledningsförmåga skulle kunna lösa problemet med avfall, som 
fortfarande föreligger trots 14 år av särskilda kommittéer och användande av oerhörda belopp 
av skattebetalarnas pengar. Framställaren uppmanar Europeiska unionen att ingripa och anser 
att det finns sätt på vilka den enligt EG-lagstiftningen skulle kunna göra detta.

Sammanfattning av framställning 0016/2008

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att sätta stopp för den miljökatastrof som 
utvecklas i Kampanien och Neapel. Han anger att antalet tumörer bland befolkningen ökar 
och att jorden och grundvattenreserverna är förorenade. Han anser att detta utgör ett brott mot 
artikel 174 i EG-fördraget.

Sammanfattning av framställning 0209/2008

Framställaren klagar över placeringen av en ”tillfällig” avfallsdeponi. Deponin är belägen i 
omedelbar närhet till ett vattenreningsverk som betjänar 34 omgivande lokala myndigheter. 
Framställaren hävdar också att man inte har tagit hänsyn till miljölagstiftningen. Han hävdar 
att deponin är placerad i ett område – känt som ”dödens triangel” – som redan drabbats av 
många miljöproblem, och att grundvattennivån ligger endast fyra meter ned, medan marken i 
området är mycket porös. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att ingripa. 

Sammanfattning av framställning 0347/2008

Framställarna motsätter sig den föreslagna placeringen av en av Europas största 
avfallsförbränningsanläggningar i Acerra nära Neapel. De anger en lång rad skäl till sitt 
motstånd mot anläggningen och fruktar allvarliga konsekvenser om den tas i drift. De uppger 
också att planeringen och uppförandet av anläggningen utgör en överträdelse av 
EG-lagstiftningen och den italienska lagstiftningen, särskilt direktiv 2001/77/EG om 
främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el, 
direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall och direktiv 85/337/EG om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 
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2. Tillåtlighet

Framställning 0026/2007 förklarades tillåtlig den 21 maj 2007.
Framställning 0756/2007 förklarades tillåtlig den 20 december 2007.
Framställning 0789/2007 förklarades tillåtlig den 8 januari 2008.
Framställning 0910/2007 förklarades tillåtlig den 19 februari 2008.
Framställning 0991/2007 förklarades tillåtlig den 4 mars 2008.
Framställning 0012/2008 förklarades tillåtlig den 19 juni 2008.
Framställning 0016/2008 förklarades tillåtlig den 19 juni 2008.
Framställning 0209/2008 förklarades tillåtlig den 11 juli 2008.
Framställning 0347/2008 förklarades tillåtlig den 18 juli 2008.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Samtliga ovannämnda framställningar – 0683/2005, 0031/2006, 0026/2007, 0587/2007, 
0756/2007, 0789/2007, 0910/2007, 0991/2007, 0012/2008, 0016/2008, 0209/2008 och
0347/2008 – gäller den avfallskris som råder i regionen Kampanien i Italien och som väcker stor 
oro bland befolkningen. 

En del av framställarna klagar over det katastrofala läget för avfallshanteringen i Neapel med 
omgivningar, som medför allvarliga hälsorisker för de boende i området och en fara för miljön. 

Avsaknad av god planering av avfallshanteringen och ett tillfredsställande nätverk för 
bortskaffande av avfall i regionen Kampanien anges av framställarna som grundorsaker till 
krisen. De menar att det finns en koppling mellan den rådande avfallskrisen och kriminella 
organisationers medverkan i avfallshanteringen. 

Vidare klagar framställarna över att de olika särskilda befattningshavare som utsetts av
regeringen för att lösa krisen inte har lyckats utarbeta goda och långsiktiga lösningar.

Andra framställare invänder mot lokaliseringen och egenskaperna hos de nya 
avfallsanläggningar som regeringen har beslutat att uppföra för att ta itu med avfallskrisen. 

Framställarna ifrågasätter särskilt följande beslut: 

 Öppnandet av en deponi i Kampanien (Basso dell’Olmo) i provinsen Salerno.
 Öppnandet av en ny deponi i Serre (Valle della Masseria) i provinsen Salerno.
 Återöppnandet av en deponi i Ariano Irpino och öppnandet av en ny deponi i Savignano 

Irpino i provinsen Avellino.
 Genomförandet av tillfällig avfallslagring i Marigliano i provinsen Neapel.
 Genomförandet av tillfällig lagring av pellets i Giugliano (Taverna del Re).

I en av framställningarna invänder framställarna slutligen mot den anläggning för 
avfallshantering som uppförs i Acerra i provinsen Neapel. De hävdar att de två regeringsbesluten 
av den 6 och 20 februari 2008, om eltariffkoncession för försäljning av elektricitet, och driften 
av den anläggning som håller på att uppföras i Acerra strider mot EU:s och Italiens 
lagstiftning, särskilt direktiv 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara 
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energikällor på den inre marknaden för el1, direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall2

samt direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt.3

Kommissionen är mycket bekymrad over utbrottet av avfallskrisen, särskilt med hänsyn till de 
allvarliga riskerna för folkhälsan och miljön som dumpningen av avfall på gatorna utgör och 
inledde därför en undersökning och väckte i juni 2007 överträdelsetalan mot Italien om 
felaktig tillämpning av ramdirektivet om avfall (direktiv 2006/12/EG om avfall4) i regionen 
Kampanien. 

I samband med det förfarandet hävdade kommissionen att regionen Kampaniens nätverk för 
bortskaffande av avfall inte var tillfredsställande och orsakade miljö- och hälsoproblem. Med 
hänsyn till de fortsatta brotten mot EG-rätten i Kampanien väckte kommissionen den 
3 juli 2008 talan mot Italien vid EG-domstolen.

Under ovannämnda förfarande har kommissionens avdelningar följt och fortsätter att nära 
följa utvecklingen av läget i Kampanien, inbegripet de åtgärder som de italienska 
myndigheterna har vidtagit eller planerar att vidta för att lösa krisen och de strukturella 
problem som härrör från det otillfredsställande nätverket för bortskaffande av avfall i 
regionen. 

Möten har redan ägt rum mellan kommissionens avdelningar och de italienska myndigheterna 
och andra möten planeras för att göra det möjligt för kommissionen att övervaka läget. I detta 
sammanhang undersöker kommissionen tillsammans med de italienska myndigheterna 
tillämpningen av gemenskapens miljölagstiftning i fråga om de åtgärder som vidtas för att ta 
itu med avfallskrisen och utveckla ett system för avfallshantering.

I fråga om lokaliseringen av enskilda avfallshanteringsanläggningar och deras egenskaper bör 
det noteras att detta tillhör de nationella myndigheternas ansvarsområde att utvärdera riskerna 
i samband med öppnandet av avfallshanteringsanläggningar och att kommissionen inte kan 
ingripa hos de nationella myndigheterna när det gäller dessa anläggningars lokalisering och 
egenskaper, förutsatt att besluten fattas i överensstämmelse med gemenskapens 
miljölagstiftning.

I fråga om kraftvärmeverket i Acerra anser kommissionen att det ovannämnda beslutet av den 
6 februari 2008 är förenligt med direktiv 2001/77/EG. El producerat av en icke-biologiskt 
nedbrytbar del av avfallet ska givetvis inte betraktas som en förnybar källa i direktivets 
mening men direktivet hindrar inte att medlemsstaterna tillhandahåller sådan el med samma 
stöd som ges till el producerat från förnybara källor i direktivets mening. Stödet ska dock vara 
förenligt med EU-bestämmelser om 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, 27.4.2006, s. 9.
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Slutsats

Kommissionen kommer att fortsätta sin åtgärder mot Italien tills de nuvarande brotten mot 
gemenskapens miljölagstiftning upphör. Ärendet som gäller bristen på tillfredsställande 
nätverk av avfallsanläggningar ligger för närvarande hos EG-domstolen och nya uppgifter om
saken kommer att bli tillgängliga efter det att domstolen har avkunnat sin dom. 
Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka läget för att se till att de åtgärder som vidtas 
för att lösa krisen överensstämmer med gemenskapens miljölagstiftning och med EU:s regler 
om statligt stöd.


