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Betreft: Verzoekschrift 0955/2008, ingediend door Ferdinando Kaiser (Italiaanse 
nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in Chiaiano (Italië)

Verzoekschrift 1011/2008, ingediend door A.S. (Italiaanse nationaliteit) over een 
vuilstortplaats in Chiaiano, bij Napels (Italië)

1. Samenvatting van verzoekschrift 955/2008

Indiener maakt melding van het voornemen van de Italiaanse autoriteiten om een 
vuilstortplaats aan te leggen in Chiaiano, ten noorden van Napels. Volgens indiener is deze 
vuilstort gepland op enkele honderden meters van een deel van Napels waar zich de grootste 
ziekenhuizen van het zuiden van Italië bevinden. Deze zone is bovendien zeer dicht bevolkt 
en maakt deel uit van het Parco Metropolitano Delle Colline, volgens indiener een van de 
weinige groene zones binnen de gemeente Napels. De locatie van de geplande vuilstort is een 
voormalige tufsteenafgraving waarvan de wanden op instorten staan. Indiener beweert voorts 
dat zich onder deze locatie een waterhoudende grondlaag bevindt die gemakkelijk vervuild 
zou kunnen raken, omdat tufsteen een zeer doorlatende steensoort is. Volgens indiener zou op 
deze vuilstort ook giftig afval gestort mogen worden. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement te onderzoeken of de plannen in verband met deze vuilstortplaats in 
overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde regelgeving.

Samenvatting van verzoekschrift 1011/2008

 Indienster protesteert tegen het voornemen van de Italiaanse autoriteiten om een 
vuilstortplaats aan te leggen in de buurt van haar woonplaats Chiaiano, bij Napels. Volgens 
indienster is de aanleg van deze vuilstort in strijd met nationale en Europese wetgeving. De 
locatie van de stortplaats bevindt zich in een dichtbevolkt gebied dat bovendien deel uitmaakt 
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van het Parco Metropolitano Delle Colline. Volgens indienster hebben deskundigen erop 
gewezen dat de locatie van de geplande vuilstort, een voormalige tufsteenafgraving, niet 
geschikt is voor het storten van vuil omdat zich onder de locatie een waterhoudende 
grondlaag bevindt die gemakkelijk vervuild zou kunnen raken, omdat tufsteen een zeer 
doorlatende steensoort is. Volgens indienster zou op deze vuilstort ook giftig afval gestort 
mogen worden. Indienster is van opvatting dat de aanleg van de vuilstort niet noodzakelijk 
zou zijn als het afvalverwerkingsbeleid werd gewijzigd en afval gescheiden werd afgevoerd 
en op mechanisch-biologische wijze werd verwerkt.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 955/2008 is ontvankelijk verklaard op 27 november 2008. De Commissie is 
om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).
Verzoekschrift 1011/2008 is ontvankelijk verklaard op 10 december 2008. De Commissie is 
om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Afvalstortplaatsen worden op Gemeenschapsniveau gereguleerd door Richtlijn 1999/31/EG1

betreffende het storten van afvalstoffen. Volgens bijlage I van de Stortplaatsrichtlijn moet bij 
de locatie van een stortplaats rekening worden gehouden met voorschriften betreffende:

a) de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden, 
waterwegen, watermassa's en andere landbouw- en stadsgebieden anderzijds;

b) de aanwezigheid van grondwater, kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de 
omgeving;

c) de geologische en hydrogeologische gesteldheid van het gebied;

d) het gevaar van overstromingen, verzakkingen, aardverschuivingen of lawines op het 
terrein;

e) de bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving.

Er kan alleen toestemming voor een stortplaats worden verleend als blijkt dat de 
eigenschappen van de stortplaats met betrekking tot bovengenoemde voorschriften, of de te 
treffen corrigerende maatregelen, geen ernstig gevaar voor het milieu opleveren. De richtlijn 
biedt geen voorschriften betreffende specifieke afstanden die in acht moeten worden genomen 
bij de besluitvorming over de locatie van de stortplaats.

Er moet worden aangetekend dat de keuze voor de locatie van de stortplaats en het besluit om 
een vergunning te verlenen aan een stortplaats bepaald worden door de bevoegde autoriteiten 
van een lidstaat. De bevoegde autoriteiten moeten de risico's evalueren met betrekking tot het 
openen van nieuwe afvalbeheerinstallaties. De Commissie kan zich niet mengen in het besluit 
van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de locatie en de kenmerken van de 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
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infrastructuur, voor zover dit besluit wordt genomen overeenkomstig de communautaire 
milieuwetgeving.

Volgens artikel 8 van de Stortplaatsrichtlijn verleent de bevoegde autoriteit uitsluitend een 
vergunning voor een stortplaats als aan alle voorwaarden van de Stortplaatsrichtlijn en andere 
van toepassing zijnde wetgeving is voldaan.

Bovendien verbiedt de Stortplaatsrichtlijn met betrekking tot het mogelijk storten van giftig 
afval, het storten van bepaalde soorten afval, zoals corrosieve afvalstoffen of infectueus 
ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen. Daarnaast worden in bijlage II van deze 
richtlijn criteria en procedures vastgelegd voor de aanvaarding van afvalstoffen op een 
bepaalde stortplaats. Wanneer gedeelten van het te storten afval kunnen worden aangemerkt 
als gevaarlijk, dan moeten deze worden aangeboden op een stortplaats voor gevaarlijke 
afvalstoffen.

Volgens Richtlijn 91/689/EEG van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen1, 
waarin regels betreffende gevaarlijke afvalstoffen staan, moeten lidstaten er ook voor zorgen 
dat de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen van elkaar gescheiden blijven en dat 
gevaarlijke afvalstoffen gescheiden worden van niet-gevaarlijke afvalstoffen, tenzij de 
noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen.

Verder is Richtlijn 85/337/EG2 van de Raad, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG3 en 
Richtlijn 2003/35/EG4, betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (MEB-richtlijn) van toepassing op afvalverwerkingsinstallaties.
Stortplaatsen voor gevaarlijk afval of stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval met een 
capaciteit van meer dan 100 ton per dag, zoals vermeld in bijlage 1, punten 9 en 10 van de 
richtlijn moeten verplicht een milieueffectbeoordeling ondergaan volgens artikel 4, lid 1 van 
de richtlijn. Andere projecten, opgesomd in bijlage II, punt 11 b), die naar verwachting 
significante gevolgen voor het milieu hebben, onder andere op grond van hun aard, omvang 
of plaats, moeten aan een beoordeling van hun milieugevolgen worden onderworpen voordat 
ontwikkelingstoestemming wordt verleend krachtens artikel 4, lid 2 van de richtlijn. Bij het 
overwegen of een bepaald afvalverwerkingsproject, vallend onder bijlage II van de MEB-
richtlijn, naar verwachting significante gevolgen voor het milieu heeft, moet rekening worden 
gehouden met de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, en die onder 
andere rekening houden met de cumulatieve effecten van het project met andere projecten. 
Voor projecten die aan een MEB worden onderworpen, zal de beoordeling informatie 
opleveren overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn. Bijlage IV van de MEB-richtlijn bevat
een lijst met dergelijke informatievereisten en verwijst onder andere expliciet naar een 
beschrijving van de cumulatieve effecten van een project. 

Tot slot, indien de locatie van de stortplaats van invloed is op een natuurgebied, moeten de 
autoriteiten artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43/EEG5 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna in acht nemen. Hierin wordt bepaald dat voor 

                                               
1 PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
3 PB L 073 van 14.3.1997, blz. 5.
4 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
5 PB L 206 van 22.7.1992.
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elk plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor een speciale beschermingszone, 
een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen voor het gebied, met de doelen van 
de richtlijn als uitgangspunt.

Conclusies

Uit de informatie die door indiener is verstrekt, begrijpt de Commissie dat de betreffende 
stortplaats nog in de planningsfase verkeert. In deze fase zou het daarom prematuur zijn om te 
veronderstellen dat er een schending van Richtlijn 1999/31/EG, Richtlijn 85/337/EEG zoals 
gewijzigd en Richtlijn 92/43/EG heeft plaatsgevonden. Als indiener verdere informatie 
verstrekt die het tegendeel aangeeft, zal de Commissie dit uiteraard graag onderzoeken.


