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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0031/2006 af Giampiero Angeli, italiensk statsborger, og 21 
medunderskrivere om betydelige sundhedsrisici på grund af dioxinudslip i forbindelse 
med bortskaffelse af affald

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over de alvorlige sundheds- og miljørisici, der skyldes 
dioxinforurening fra faciliteter til bortskaffelse og deponering af særligt og giftigt affald, der 
er beliggende i Campanien på steder, som de regionale myndigheder har udpeget. Disse 
deponeringsanlæg udgør en ulovlig indtægtskilde for kriminelle organisationer. Eftersom de 
regionale og nationale myndigheder ikke håndhæver sikkerhedsforskrifterne, og der findes 
talrige illegale deponeringsanlæg, henvender andragerne sig til EU, som de anmoder om at 
indføre omfattende ændringer af de nuværende regionale affaldsordninger, bringe klart 
skadelig virksomhed til ophør, kontrollere de sundheds- og miljømæssige konsekvenser og
sørge for omlægning af forurenede områder, der bruges til landbrug og husdyrhold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. april 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar (modtaget den 3. juli 2006)

I. Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring over det stigende antal tumorer og sygdomme, der menes at 
være forårsaget af forureningen i provinserne Napoli og Caserta. Ifølge andrageren skyldes 
disse forhold den måde, hvorpå affaldet for indeværende forvaltes. De nationale myndigheder
blev allerede for adskillige år siden gjort opmærksom på problemet, som imidlertid stadig 
ikke er løst. 

I henhold til de forelagte oplysninger er der en række illegale affaldsdepoter, som det er 
planlagt at lukke, fordi de ikke længere opfylder sikkerhedsstandarderne. 
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Hasteforanstaltninger med henblik på genåbning af disse depoter og etablering af 
forbrændingsanlæg påstås at have ført til en stigning i dødeligheden og sygdomshyppigheden 
sammenlignet med det nationale gennemsnit samt til en 400 % stigning i kræfthyppigheden i 
visse kommuner.

Andrageren ønsker, at der gennemføres dels en grundig evaluering af anlæggene til 
bortskaffelse og oplagring af affald i Campanien for at sikre en omlægning af håndterings- og 
bortskaffelsesstrukturerne, så de opfylder de gældende standarder, dels en epidemiologisk 
undersøgelse af lokalbefolkningen for at bedømme, i hvilket omfang dødeligheden og 
sygdomshyppigheden kan skyldes forurening, dels en detaljeret undersøgelse, der skal vise, 
hvilke områder der er forurenede, og endelig sanering eller i det mindste omklassificering af 
de forurenede områder, der anvendes til landbrug eller husdyrhold.

II. Kommissionens kommentarer til andragendet
Håndtering af affald er på fællesskabsniveau omfattet af direktiv 75/442/EØF om affald1. I 
henhold til dette direktiv påhviler det medlemsstaterne at sikre, at affaldet bortskaffes, uden at 
menneskets sundhed bringes i fare, og uden at miljøet skades. Alle anlæg eller virksomheder, 
der varetager nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald, skal indhente en tilladelse og 
kontrolleres regelmæssigt.

Endvidere fastlægger direktiv 1999/31/EF om deponering af affald2 krav vedrørende 
anlæggelse, drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg. Ved placeringen af et 
deponeringsanlæg skal der tages hensyn til en række kriterier, såsom afstanden fra 
deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative områder, vandveje, 
vandområder og andre landbrugs- og byområder, forekomsten af grundvand, kystnære 
vandområder eller fredede arealer i området, områdets geologiske og hydrogeologiske 
forhold, risikoen for oversvømmelse, sætning, jordskred eller laviner på anlægget, beskyttelse 
af natur- eller kulturværdier i området.

Et deponeringsanlæg kan kun godkendes, hvis dets karakteristika med hensyn til de 
ovennævnte krav eller de fornødne udbedrende foranstaltninger viser, at deponeringsanlægget 
ikke indebærer en alvorlig miljørisiko.

Forbrænding af affald er omfattet af en række EF-retsakter, navnlig direktiv 2000/76/EF om
forbrænding af affald3 og direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening4. Direktiv 2000/76/EF fastsætter minimumskrav for forbrænding af affald, blandt 
andet vedrørende emissionsgrænseværdier, driftsbetingelser og kontrolforpligtelser, for at 
beskytte menneskers sundhed og miljøet. Det indeholder specifikke bestemmelser vedrørende 
begrænsning og kontrol af dioxinemissioner. I henhold til direktiv 96/61/EF skal 
industrianlæg underkastes en integreret fremgangsmåde for meddelelse af godkendelser i 
overensstemmelse med den bedste tilgængelige teknik, hvilket kan indebære, at kravene er
strengere end i direktiv 2000/76/EF. Desuden er mange andre former for affaldsforvaltning, 

  
1 EUT L 114 af 5.4.2006, s. 9.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
3 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
4 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
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herunder visse aktiviteter, der indebærer oplagring af farligt affald, ligeledes omfattet af 
direktiv 96/61/EC.

Medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder skal sikre overholdelse af forpligtelserne
i medfør af direktiv 2000/76/EF and 96/61/EF gennem indførelse af krav om indgivelse og 
behandling af godkendelsesansøgninger eller opdatering af tidligere udstedte godkendelser, 
samt indførelse, kontrol og håndhævelse af godkendelsesbetingelserne. Offentligheden skal 
gives lejlighed til at udtale sig om godkendelsesansøgninger, og myndighederne skal tage 
hensyn til resultaterne af denne høring, når de træffer afgørelse. For eksisterende anlægs 
vedkommende har standarderne i direktiv 2000/76/EF fundet anvendelse siden den 28. 
december 2005, mens bestemmelserne i direktiv 96/61/EF træder i kraft den 30. oktober 2007. 
Andragendet henviser ikke til specifikke anlæg, der er omfattet af direktiverne, og indeholder 
ikke specifikke oplysninger om gennemførelsen heraf. 

Da andragendet kun indeholder ret generelle oplysninger, er Kommission ikke i stand til at 
påvise en overtrædelse af fællesskabsretten. Den har derfor bedt andrageren om at forelægge 
en tabel for hvert af de deponerings- og forbrændingsanlæg, for hvilke den europæiske 
miljølovgivning hævdes at være blevet overtrådt, i hvert tilfælde med angivelse af de konkrete
forhold, der ligger til grund for den formodede overtrædelse. 

Kommissionen meddeler Udvalget for Andragender, at den på baggrund af det store antal
ukontrollerede affaldsdepoter i Italien, herunder i Campania, i 2003 på eget initiativ indledte 
en undersøgelse, som udmundede i en overtrædelsesprocedure vedrørende ukorrekt 
gennemførelse af direktiv 75/442/EØF, 91/689/EØF og 1999/31/EF.  Sagen verserer stadig 
for Domstolen (sag C 122-05).

4. Kommissionens supplerende svar (modtaget den 25. januar 2007)

Som angivet i sin tidligere meddelelse har Kommissionen bedt andrageren om at fremlægge 
detaljerede oplysninger "for hvert af de deponerings- og forbrændingsanlæg, for hvilke den 
europæiske miljølovgivning hævdes at være blevet overtrådt, i hvert tilfælde med angivelse af 
de konkrete forhold, der ligger til grund for den formodede overtrædelse".

De tekniske oplysninger, som andrageren indsendte den 18. juli 2006, vedrørte ikke 
specifikke deponeringsanlæg, men henviste generelt til mangler i den italienske affaldspolitik 
og særlig i provinserne Napoli og Caserta. De tekniske oplysninger fokuserer mere på 
forbrænding generelt og vedrører et forbrændingsanlæg i Acerra, der forventes at blive taget i 
brug i 2007, samt et planlagt forbrændingsanlæg i S. Maria La Fossa.

Med hensyn til deponering af affald henleder Kommissionen opmærksomheden på, at en 
horisontal sag, C-135/05, i øjeblikket verserer mod Italien med påstand om manglende 
overholdelse af forpligtelserne i medfør af artikel 4, 8 og 9 i direktiv 75/442/EØF om affald1, 
artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/156/EØF om farligt affald2 og artikel 14(a), (b) og (c) i 
Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald3. Sagen vedrører eksistensen af tusinder 

  
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39
2 EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32
3 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1
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af angiveligt ulovlige deponeringsanlæg, herunder i Campania. En høring i denne sag ventes 
at finde sted om kort tid.

Hvad angår forbrænding, fokuserer de supplerende oplysninger som anført ovenfor på to 
forbrændingsanlæg, der endnu ikke er i drift. Når disse anlæg er kommet i drift, skal de 
overholde kravene i direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening1 og direktiv 2000/76/EC om forbrænding af affald2. Imidlertid gør hverken de 
oplysninger, der blev fremlagt i det oprindelige andragende, eller de supplerende oplysninger
det muligt at fastslå manglende overholdelse af disse direktiver på indeværende tidspunkt.

  
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26
2 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91


