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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1211/2012, ingediend door Angelo Spinillo (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 36 medeondertekenaars, over giftige dampen die 
vrijkomen bij de verbranding van afval in de provincies Napoli en Caserta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners, geestelijken in het bisdom van Aversa, zijn bezorgd over het probleem van giftig 
afval, waaronder duizenden kilo's banden, huiden en industrieel afval, dat onrechtmatig wordt 
gedumpt op openbare grond of op landbouwgrond en vervolgens wordt verbrand, waardoor 
giftige dampen vrijkomen en de lucht verstikkend wordt.

Indieners leggen uit dat hier georganiseerde criminele bendes, in het bijzonder de Camorra, 
bij betrokken zijn, waardoor het probleem volledig uit de hand is gelopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

In het kader van inbreukprocedure 2007/2195 betreffende het afvalbeheer in Campanië 
onderhoudt de Commissie nog steeds regelmatig contact met de Italiaanse instanties. De 
Commissie heeft in dit verband ook de kwestie van de illegale verbranding van afval in 
Campanië en met name in de provincies Napels en Caserta aangekaart, en er bij de Italiaanse 
instanties op aangedrongen de nodige maatregelen te nemen. Uit de door de Italiaanse instanties 
verstrekte informatie blijkt dat er in Campanië een speciale taakgroep is opgericht die de situatie 
in de regio moet controleren om de illegale verwijdering van afval tegen te gaan.
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Conclusie

De Commissie blijft in het kader van de bovengenoemde inbreukprocedure het afvalbeheer in 
Campanië in de gaten houden. De Commissie kan niet in naam van de bevoegde nationale 
instanties optreden, omdat de nationale instanties op grond van de EU-verdragen 
verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving. Zoals blijkt uit het 
bovenstaande heeft de Commissie al een inbreukprocedure ingeleid met betrekking tot het 
afvalbeheer in Campanië en blijft zij in dit verband de situatie op de voet volgen en er bij de 
Italiaanse instanties op aandringen de nodige maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat 
de afvalverwerking de gezondheid van de bevolking en het milieu in gevaar brengt.


