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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1211/2012 af Angelo Spinillo, italiensk statsborger, og 36 
medunderskrivere, om giftige dampe fra forbrænding af affald i provinserne 
Napoli og Caserta

1. Sammendrag

Andragerne, som er præster i Aversa-stiftet, udtrykker bekymring over problemet med giftige 
dampe, herunder tonsvis af dæk, huder og industriaffald, der på ulovlig vis deponeres på 
offentlig jord eller landbrugsland og efterfølgende brændes, og derved afgiver giftige dampe 
og gør luften umulig at indånde.

Andragerne fremfører, at organiserede kriminelle kredse, navnlig Camorraen, er involverede, 
hvilket gør det umuligt at løse problemet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. 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. 
Kommissionen har i denne sammenhæng ligeledes rejst spørgsmålet med hensyn til den 
ukontrollerede afbrænding af affald i Campania, navnlig i provinserne Napoli og Caserta, og 
indtrængende anmodet de italienske myndigheder om at iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger. Ifølge de oplysninger, som de italienske myndigheder har fremlagt, er der blevet 
etableret en særlig task force i Campania, som har til opgave at overvåge regionalområdet med 
henblik på at bekæmpe den ukontrollerede deponering af affald.
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Konklusion

Kommissionen vil fortsætte med at overvåge affaldssituationen i Campania inden for rammerne 
af ovennævnte traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan ikke erstatte de kompetente nationale 
myndigheder, eftersom ansvaret for at gennemføre EU-lovgivningen i henhold til EU-traktaterne 
påhviler de nationale myndigheder. Som nævnt ovenfor har Kommissionen allerede indledt en 
traktatbrudsprocedure vedrørende håndteringen af affald i Campania og overvåger i den 
sammenhæng fortsat situationen med henblik på at tvinge de italienske myndigheder til at 
iværksætte de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet håndteres på måde, som ikke er 
til fare for den menneskelige sundhed og miljøet.


