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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1082/2008 ingediend door Raffaele Pacilio (Italiaanse 
nationaliteit) over het illegaal verbranden van autobanden en andere afval in de 
buurt van Napels (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt melding van het feit dat langs wegen in de buurt van Napels dagelijks 
autobanden en ander afval wordt verbrand zonder dat de autoriteiten hiertegen iets 
ondernemen. Indiener wijst erop dat dit soort branden een vele malen schadelijkere uitstoot 
opleveren dan verbranding in speciale verbrandingsinstallaties. Indiener verzoekt om snel 
ingrijpen, omdat de rook van deze illegale afvalverbranding mensen, dieren, planten en de 
bodem vergiftigt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 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

Overeenkomstig artikel 4 van richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen1 zijn lidstaten 
verplicht om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen 
plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procedés of 
methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en met 
name zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora en zonder geluids- of stankhinder 

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9. 
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te veroorzaken. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onbeheerd achterlaten of 
het ongecontroleerd lozen of verwijderen van afvalstoffen te verbieden. Het in de open lucht 
verbranden van banden en giftig vloeibaar afval is geen behoorlijke manier van 
afvalverwerking en veroorzaakt vaak emissies die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de 
menselijke gezondheid. Het in de open lucht verbranden van dit soort afval strookt derhalve 
niet met de vereisten van artikel 4 uit de richtlijn betreffende afvalstoffen. De overheid is 
verplicht om tegen dergelijke praktijken op te treden.

De Commissie is van mening dat de door indiener beschreven kwesties als onderdeel van de 
algemene afvalcrisis in de regio Campania gezien en aangepakt moeten worden. De 
Commissie, die zich grote zorgen maakte over het uitbreken van de afvalcrisis, startte een 
onderzoek en leidde in juni 2007 een inbreukprocedure in tegen Italië wegens de onjuiste 
toepassing van de kaderrichtlijn afvalstoffen in de regio Campania. 

In verband met die procedure stelde de Commissie zich op het standpunt dat het 
afvalverwijderingsnetwerk en de afvalverwijderingsinstallaties in de Regio Campania niet 
adequaat waren en milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaakten. Gezien de aanhoudende 
inbreuken op het gemeenschapsrecht in Campania, daagde de Commissie Italië op 3 juli 2008 
voor het Europese Hof van Justitie.

Er hebben reeds vergaderingen plaatsgevonden tussen de diensten van de Commissie en de 
Italiaanse instanties en er zijn nog vergaderingen gepland om de Commissie in staat te stellen 
de situatie te volgen. In dit kader onderzoekt de Commissie met de Italiaanse instanties de 
toepassing van de communautaire milieuwetgeving wat betreft de maatregelen die zijn 
genomen om de afvalcrisis aan te pakken en een systeem voor afvalbeheer op te zetten.

Conclusie

De Commissie zal doorgaan met haar handhavingsmaatregelen tegen Italië tot er een einde is 
gekomen aan de huidige schendingen van de communautaire milieuwetgeving. De Commissie 
zal de situatie blijven volgen om ervoor te zorgen dat de voor het aanpakken van de 
noodsituatie genomen maatregelen stroken met de communautaire milieuwetgeving. 


