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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft:  Verzoekschrift 1036/2009, ingediend door Antonio Lupo (Italiaanse 
nationaliteit), namens “Comitato Vigiliamo per la Discarica”, gesteund 
door 2 medeondertekenaars, over beheer van vast afval in de provincie 
Taranto

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift is gericht aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. Indiener 
verzoekt het Europees Parlement om controles uit te voeren op het beheer van vast afval in de 
provincie Taranto en eventueel een inbreukprocedure in te leiden tegen Italië wegens niet-
naleving van EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener is van mening dat de Commissie zou moeten optreden tegen Italië wegens schending 
van EU-richtlijnen betreffende afval, omdat er in zijn regio (Puglia), en meer bepaald in zijn 
provincie (Taranto), een aantal stortplaatsen is dat afval mag innemen (met inbegrip van 
bijzonder afval, zowel gevaarlijk als ongevaarlijk) zonder eerst te controleren of er andere 
passende verwijderingsinstallaties zijn die dichter bij de herkomst van het te storten afval 
liggen.

Indiener stelt dat het Europees Hof van Justitie herhaaldelijk heeft bepaald dat lidstaten om 
redenen in verband met het milieu (en de volksgezondheid) beperkingen kunnen invoeren op 
het vrije vervoer van afval, en dat Italië door de stortplaats in de provincie Taranto niet te 
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beperken in zijn mogelijkheid afval uit alle delen van Italië in te nemen, het beginsel van 
nabijheid heeft geschonden en daarmee de afvalwetgeving van de EU.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De beginselen van zelfvoorziening en nabijheid met betrekking tot afvalverwerking zijn 
vastgelegd in artikel 5 van Richtlijn 2006/12/EG1 (kaderrichtlijn afvalstoffen) en bevestigd in 
artikel 16 van Richtlijn 2008/98/EG2 (de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen).

Deze bepalingen verplichten de lidstaten in hun grondgebied voor voldoende 
verwijderingscapaciteit te zorgen, zodat de verwijdering van afval overeenkomstig de 
beginselen van zelfvoorziening en nabijheid kan plaatsvinden.

Deze bepalingen verplichten de lidstaten niet om positieve maatregelen te nemen om het afval 
actief in de richting van de dichtstbijzijnde geschikte verwijderingsinrichting te sturen. Zou 
een lidstaat dit echter wel doen (door middel van voorwaarden in vergunningen of 
afvalbeheerplannen dan wel wetgevingsbesluiten) dan kan dit, volgens de interpretatie van het 
HvJ, onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn op grond van artikel 5 van 
Richtlijn 2006/12/EG en artikel 16 van Richtlijn 2008/98/EG (zie ook het arrest van het HvJ 
in zaak C-2/90 en C-324/99).

Opgemerkt dient te worden dat indiener over hetzelfde onderwerp ook een brief direct aan de 
Commissie heeft gestuurd (in juli 2009), alsmede aanvullende informatie (in oktober 2009), 
en dat hij in oktober 2009 respectievelijk januari 2010 een antwoord heeft ontvangen van de 
diensten van de Commissie.

Conclusie

Gezien het bovenstaande en de actie die reeds is ondernomen ten opzichte van indiener, is de 
Commissie niet voornemens verdere maatregelen te nemen in deze zaak.
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