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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1036/2009 af Antonio Lupo, italiensk statsborger, for Comitato 
Vigiliamo per la Discarica, og 2 medunderskrivere, om håndtering af fast affald i 
provinsen Taranto

1. Sammendrag

Andragendet er sendt til Kommissionen og Europa-Parlamentet. Sidstnævnte opfordres til at 
foretage kontroller af håndteringen af fast affald i provinsen Taranto og eventuelt indlede en 
overtrædelsesprocedure mod Italien for tilsidesættelse af EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren er af den opfattelse, at Kommissionen bør gribe ind over for Italien på grund af 
overtrædelse af EU-direktiverne om affald, fordi der i hans region (Puglia) og nærmere 
bestemt i hans provins (Taranto) er en række deponeringsanlæg, som er godkendt til at 
modtage affald (herunder særligt affald - farligt og ikkefarligt) uden først at kontrollere, om 
der findes andre passende deponeringsanlæg, som ligger tættere på oprindelsen til det affald, 
der skal bortskaffes.

Andrageren hævder, at EF-Domstolen gentagne gange har afsagt dom om, at medlemsstaterne 
kan indføre restriktioner på den frie bevægelighed for affald af hensyn til miljøet (og 
folkesundheden), og at ved ikke at indføre restriktioner på den mulighed, 
deponeringsanlægget i provinsen Taranto har for at modtage affald fra et hvilket som helst 
sted i Italien, har denne overtrådt nærhedsprincippet og dermed EU's affaldslovgivning.
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Kommissionens bemærkninger

Egenkapacitets- og nærhedsprincippet i forbindelse med affaldshåndtering er fastsat i artikel 5 
i direktiv 2006/12/EF1 (affaldsrammedirektivet) og stadfæstet i artikel 16 i direktiv 
2008/98/EF2 (det nye affaldsrammedirektiv).

Disse bestemmelser forpligter medlemsstaterne til på deres område at etablere tilstrækkelig 
deponeringskapacitet, som gør det muligt at bortskaffe affald i overensstemmelse med 
egenkapacitets- og nærhedsprincippet.

Disse bestemmelser forpligter ikke medlemsstaterne til at træffe positive foranstaltninger til 
aktivt at styre affaldet ind i det nærmeste passende deponeringanlæg, selv om dette i henhold 
til EF-Domstolens fortolkning, hvis en medlemsstat gør det (ved hjælp af betingelser i 
tilladelser eller affaldshåndteringsplaner eller retsakter), kan være berettiget på visse 
betingelser i henhold til artikel 5 i direktiv 2006/12/EF og artikel 16 i direktiv 2008/98/EF (se 
også EF-Domstolen, sag C-2/90 og C-324/99).

Andrageren sendte også en skrivelse direkte til Kommissionen om det samme emne (i juli 
2009) og supplerende oplysninger (i oktober 2009) og modtog et svar fra Kommissionens 
tjenestegrene i henholdsvis oktober 2009 og i januar 2010.

Konklusion

På baggrund af ovenstående og de skridt, der allerede er taget i forhold til andrageren, agter 
Kommissionen ikke at foretage sig yderligere i sagen.
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2 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30.


