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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0424/2011 af Emilia Accardo, italiensk statsborger, om modstand 
imod en ny losseplads i Alta Irpinia (Campanien, Italien)

1. Sammendrags

Andrageren forklarer, at den økonomiske aktivitet i provinsen Avellino, hvor hun bor, 
hovedsagelig består af landbrug. Hun mener ikke, at de offentlige myndigheder burde 
acceptere anlæggelse af en ny losseplads til opbevaring af affald fra Napoli med alle de 
iboende risici for borgernes helbred og skader på miljøet. Endvidere ønsker hun, at alle skal 
sortere deres affald og formindske deres affaldsmængde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Som anført i de tidligere meddelelser om affaldskrisen i Campanien indbragte 
Kommissionen i juli 2008 sagen for EF-Domstolen (sag C-297/08) med henvisning til den 
ukorrekte anvendelse af affaldsrammedirektivet (direktiv 2006/12/EF om affald1) i 
Campanien.

Den 4. marts 2010 fastslog Domstolen, at tilstedeværelsen af betragtelige mængder affald i 
gaderne i Campanienregionen udgjorde en risiko for miljøet og den menneskelige sundhed, 
og at netværket af affaldsbortskaffelsesanlæg i Campanien ikke var tilstrækkeligt til at sikre 
hensigtsmæssig bortskaffelse af affald. 

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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Som led i ovennævnte overtrædelsesprocedure vil Kommissionen gå videre med sin 
tvangsforanstaltning, som har til formål at sikre, at de italienske myndigheder snarest muligt 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at fuldbyrde Domstolens dom ved at forbedre 
affaldshåndteringssystemet i Campanien i overensstemmelse med EU's miljølovgivning. 

Navnlig med hensyn til den særskilte affaldsindsamling i Campanien har Kommissionen over 
for de italienske myndigheder insisteret på behovet for at styrke den særskilte indsamling i 
Campanienregionen og navnlig i Napoli.
Navnlig med hensyn til den mulige åbning af en ny losseplads i Irpinia skal det understreges, 
at det henhører under de nationale myndigheder at vurdere de risici, der er forbundet med 
åbning af affaldshåndteringsanlæg, og at Kommissionen ikke har kompetence til at gribe ind i 
de nationale myndigheders afgørelser om placering af disse infrastrukturer og deres 
karakteristika, i det omfang disse afgørelser er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og 
navnlig med direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet1 og med direktiv 1999/31/EF om deponering af affald2. På nuværende 
tidspunkt har Kommissionen ingen grund til at antage, at de italienske myndigheder ikke vil 
overholde ovennævnte direktiver, hvis de beslutter sig for at åbne en ny losseplads i Irpinia."

                                               
1 EFT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 182, 16.7.1999, s.1.


