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Om: Andragende 1180/2012 af M.L.G., italiensk statsborger, for protestbevægelsen 
”Rifiutarsi”, om miljøsituationen i området Agro Nolano i Campania, Italien

1. Sammendrag

Andragerne er bekymrede over den ulovlige bortskaffelse af giftigt affald i området Agro 
Nolano, navnlig i kommunerne Nola, San Vitaliano, Saviano og Palma Campania.

De angiver, at affaldet bliver brændt, hvilket medfører giftige emissioner, som er særlig 
skadelige for både sundhed og miljø. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen har inden for rammerne af traktatbrudsprocedure 2007/2195 vedrørende 
håndtering af affald i Campania haft hyppig kontakt med de italienske myndigheder. I denne 
sammenhæng har Kommissionen også rejst spørgsmålet om ukontrolleret afbrænding af affald i 
Campania, og især i provinserne Napoli og Caserta, og opfordret de italienske myndigheder til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger. Ifølge oplysningerne fra de italienske myndigheder er der 
blevet oprettet en særlig task force i Campania til overvågning af det regionale område med 
henblik på at bekæmpe den ukontrollerede bortskaffelse af affald.

Med hensyn til direktiv 2004/35/EF om miljøansvar1, bør det påpeges, at direktivet gælder i 

                                               
1 Direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, EFT L 143 
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tilfælde af miljøskade på jord (jordforurening, der medfører en betydelig risiko for 
menneskers sundhed), vand (betydelig påvirkning af vandets tilstand eller potentiale), eller 
biodiversitet (betydelig påvirkning af bevaringsstatus for beskyttede arter eller naturtyper) 
som defineret af direktivet om miljøansvar. Hvis de kompetente nationale myndigheder 
konkluderer, at skaden er betydelig, og etablerer en årsagssammenhæng mellem de ansvarlige 
aktørers aktiviteter og skaden, skal operatørerne udpege afhjælpende foranstaltninger, som 
skal godkendes af de kompetente nationale myndigheder. 

Konklusion

Kommissionen vil fortsætte med at overvåge affaldssituationen i Campania inden for rammerne 
af ovennævnte traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan imidlertid ikke erstatte de kompetente 
nationale myndigheder, fordi ansvaret for at gennemføre EU-lovgivningen i henhold til EU-
traktaterne ligger hos de nationale myndigheder, mens Kommissionen hovedsageligt kan 
opfordre dem til at gøre dette gennem forskellige midler, bl.a. ved at iværksætte en 
overtrædelsesprocedure. Som nævnt ovenfor har Kommissionen allerede indledt en 
traktatbrudsprocedure vedrørende affaldshåndteringen i Campania og overvåger i den 
sammenhæng fortsat situationen med henblik på at kontrollere, at de italienske myndigheder 
iværksætter de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet håndteres på måde, som ikke er 
til fare for den menneskelige sundhed og miljøet.

                                                                                                                                                  
af 30.4.2004, s. 56.


