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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0410/2009 af Santangelo Carmelo, italiensk statsborger, for 
borgerudvalget "Mare Protetto", om ulovlig bortskaffelse af affald i et beskyttet 
havområde

Andragende 0547/2009 af Alfio Fabio Micalizzi, italiensk statsborger, om 
forurening af naturreservatet "Area Marina Protetta Isole Ciclopi" (Italien)

1. Andragende 0410/2009

Ifølge andrageren bortskaffes affald ulovligt i naturreservatet "Area Marina Protetta Isole 
Ciclopi". Affaldet forurener havvandet. Folk i området har fremsat mange klager og protester 
mod den ulovlige bortskaffelse af affald, men myndighederne griber ikke ind, og forureningen 
fortsætter. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Andragende 0547/2009

Andrageren meddelelser, at naturreservatet "Area Marina Protetta Isole Ciclopi" er blevet 
forurenet med kloakvand i over ti år. Andrageren har ved flere lejligheder aflagt beretning 
herom til politiet og andre ansvarlige myndigheder, men der er aldrig blevet truffet 
foranstaltninger på dette område. Andrageren klager over, at der aldrig er blevet truffet 
særlige foranstaltninger til at beskytte miljøet i naturreservatet mod forurening. Andrageren 
nævner også en båd, som han hævder anvendes til transport af illegale personer. Denne båd 
opfylder ikke sikkerhedskravene og er motordreven, selv om den anvendes i områder, hvor 
dette er forbudt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0410/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. juni 2009) og 
andragende 0547/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2009). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andragerne rapporterer om ulovlig dumping af affald i naturreservatet "Area Marina Protetta 
Isole Ciclopi" og forurening af havvandet som følge af bortskaffelse af affald. De hævder, at 
området er omringet af ulovlige lossepladser til affald fra mange landsbyer omkring Etna, at 
affald bortskaffes i det beskyttede område, og at de italienske myndigheder ikke har truffet 
særlige foranstaltninger med henblik på at beskytte miljøet i naturreservatet.

I henhold til Rådets direktiv 1999/31/EF1 om deponering af affald skal der træffes 
foranstaltninger, der tager sigte på at forebygge eller i videst muligt omfang begrænse 
miljøbelastningen fra deponering af affald samt eventuelle heraf følgende risici for 
menneskers sundhed. Dette direktiv tillader kun deponering af affald i særligt definerede 
deponeringsanlæg, som opfylder standarderne og kravene i direktivet om deponering af 
affald. I henhold til artikel 14 i direktivet om deponering af affald skal medlemsstaterne sikre, 
at deponeringsanlæg, som ikke opfylder standarderne, ikke er i drift efter 16. juli 2009.
Det angives i artikel 6, litra a), i direktivet om deponering af affald, at kun affald, der har 
været underkastet behandling, deponeres på deponeringsanlæg. Endvidere indeholder Rådets 
beslutning 2003/33/EF2 kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg 
i henhold til principperne i bilag II til direktivet om deponering af affald.

Desuden skal medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF3 om affald ("rammedirektivet om affald") træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at affaldshåndteringen sker uden fare for den menneskelige sundhed og miljøet. 
Mere specifikt skal medlemsstaterne træffe de fornødne foranstaltninger for at forbyde 
henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald (direktivets artikel 4, som fra 
12. december 2010 erstattes med artikel 13 og artikel 36, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF).

Dette betyder f.eks., at dumping af affald direkte i havvand eller et andet sted, der ikke er i 
overensstemmelse med kravene til et deponeringsanlæg, er i strid med både direktivet om 
deponering af affald og rammedirektivet om affald.

Kommissionen har i årenes løb indledt en række overtrædelsesprocedurer mod Italien som 
følge af den ukorrekte gennemførelse af direktivet om deponering af affald og 
rammedirektivet om affald. Flere af disse overtrædelsesprocedurer resulterede i, at Italien blev 
dømt af Domstolen. I den forbindelse er det måske værd at nævne Domstolens dom af 26. 
april 2007 i sag C-135/05, som vedrørte de tusindvis af deponeringsanlæg og affaldspladser 
på Italiens område, der ikke var i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte 
direktiver. Eftersom Kommissionen var af den opfattelse, at Italien endnu ikke havde 
overholdt dommen, afgav Kommissionen den 26. juni 2009 en begrundet udtalelse i henhold 
til EF-traktatens artikel 228.

Endelig er det område, som andrageren nævner, omfattet af lokaliteten af 
                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EFT L 11 af 16.1.2003, s.27.
3 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald, som ophæver og 
erstatter direktiv 2006/12/EF med virkning fra 12. december 2010.
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fællesskabsbetydning ITA070028 (Fondali di Acicastello, Isola Lachea - Ciclopi). I henhold 
til artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter skal medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af 
naturtyperne og levestederne for arter samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er 
udpeget. Det er derfor op til de kompetente italienske myndigheder at vurdere, om de 
påståede ulovlige lossepladser kan udgøre en risiko for lokalitetens økologiske værdier og 
træffe passende beskyttelsesforanstaltninger.

For at præcisere andragernes påstande og verificere overholdelse af EU's relevante 
miljølovgivning i de situationer, de beskriver, vil Kommissionen indhente en udtalelse fra de 
kompetente italienske myndigheder."

4. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

Andragende 0410/2009 og 0547/2009

"De italienske myndigheder svarede den 16. april 2010 på, hvilke foranstaltninger de har 
truffet for at afhjælpe miljøproblemerne. Den regionale myndighed på Sicilien anmodede med 
skrivelse af 9. april 2010 den kommunale myndighed (Aci Castello) om at fjerne, rekvirere 
nyttiggørelse eller deponering af affaldet og reetablere områderne i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning. Den regionale myndighed anmodede den kommunale myndighed 
om specifikt at gennemføre artikel 192, stk. 3, i den konsoliderede udgave af den italienske 
miljølov, der er fastsat i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, uden at dette berører 
iværksættelsen af de sanktioner, der henvises til i artikel 255 og 256 (vedrørende forbud mod 
ukontrolleret henkastning og deponering af affald på land eller i vand). 

Borgmesteren blev anmodet om at udstede et dekret for udførelsen af det nødvendige arbejde 
med angivelse af en frist for færdiggørelsen af det. Hvis fristen i henhold til den gældende 
lovgivning udløb, uden at områderne var blevet reetableret, skulle den kommunale myndighed 
sørge for, at arbejdet blev udført for de pågældende parters regning. Der skulle udarbejdes en 
specifik rapport og en erklæring om, at genopretningsarbejdet for området var gennemført. 

Den kommunale myndighed svarede, at affaldet var opstået som følge af ødelæggelsen af en 
mole, der var bygget på øen Lachea. Dette affald var allerede blevet fjernet, nyttiggjort og 
bortskaffet i overensstemmelse med lovkravene. Endvidere planlagde myndighederne en 
oprensning af havbunden i Acitrezza havn og andre kystområder. Dette skulle efter planen 
udføres af myndigheden for beskyttede havområder og lokale frivillige organisationer. 
Oprensningsarbejdet blev organiseret som en del af initiativet "Miljøsøndage i 2010".

Der vil blive foretaget yderligere kontroller af de italienske myndigheder for at sikre, at der 
iværksættes de nødvendige foranstaltninger for de miljøproblemer, der forårsages af 
bortskaffelsen af affald i de berørte områder. Myndigheden for havområderne opfordrede 
også alle interesserede til at besøge områderne. På baggrund af svaret fra de italienske 
myndigheder kan der ikke påvises overtrædelser af EU's miljølovgivning ud fra de 
oplysninger, som Kommissionen i øjeblikket har til rådighed."


