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Betreft: Verzoekschrift 0424/2011, ingediend door Emilia Accardo (Italiaanse 
nationaliteit), over weerstand tegen een nieuwe stortplaats in Alta Irpinia 
(Campanië, Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster legt uit dat in haar provincie, Avellino, het merendeel van de economische activiteit 
te maken heeft met landbouw. Ze is van mening dat de overheid niet moet instemmen met de 
aanleg van een nieuwe stortplaats voor huisvuil uit Napels, vanwege alle inherente risico's 
voor de volksgezondheid en de schade aan het milieu. Bovendien wil ze graag dat iedereen 
aan afvalscheiding doet en minder afval produceert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Zoals medegedeeld in eerdere mededelingen van de Commissie over de afvalcrisis in 
Campanië, heeft de Commissie Italië voor het Europees Hof van Justitie gebracht (zaak C-
297/08) wegens onjuiste toepassing van de kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2006/12/EG 
betreffende afvalstoffen1) in Campanië.

Op 4 maart 2010 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat de aanwezigheid 
van aanzienlijke hoeveelheden afval in de straten van de regio Campanië een risico had 
veroorzaakt voor het milieu en de gezondheid van de mens en dat het net van 
                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
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verwijderingsinstallaties in Campanië ontoereikend was om de correcte verwijdering en 
verwerking van afvalstoffen te waarborgen. 

In de context van bovengenoemde inbreukprocedure zal de Commissie haar dwangmaatregel 
handhaven om ervoor te zorgen dat de Italiaanse autoriteiten zo spoedig mogelijk de nodige 
maatregelen treffen om het arrest van het HvJ ten uitvoer te leggen door het 
afvalbeheersysteem in Campanië te verbeteren overeenkomstig de milieuwetgeving van de 
EU. 

Specifiek wat betreft de gescheiden afvalinzameling in Campanië heeft de Commissie bij de 
Italiaanse autoriteiten aangedrongen op de noodzaak om gescheiden inzameling in deze regio 
in te voeren, en met name in Napels.

Specifiek ten aanzien van de potentiële aanleg van een nieuwe stortplaats in Irpinia moet 
worden opgemerkt dat het tot de bevoegdheden van de nationale autoriteiten behoort om de 
risico’s te beoordelen die samenhangen met de aanleg van afvalverwerkingsfaciliteiten en dat 
de Commissie zich niet kan mengen in beslissingen van de nationale autoriteiten over de 
locatie en de eigenschappen van dergelijke faciliteiten, voor zover deze beslissingen worden 
genomen in overeenstemming met het EU-recht, en in het bijzonder met 
Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten1 en met Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen2.
Op dit moment heeft de Commissie geen reden om te denken dat de Italiaanse autoriteiten de 
bovengenoemde richtlijn niet zullen naleven ingeval zij besluiten een nieuwe afvalstortplaats 
aan te leggen in Irpinia.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.


