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Vetoomus nro 0031/2006, Giampiero Angeli, Italian kansalainen, ja 
21 allekirjoittanutta, jätteidenkäsittelyssä syntyvien dioksiinien vakavista
terveyshaitoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa ongelma- ja myrkkyjätteiden käsittely- ja 
varastointilaitoksissa syntyvän dioksiinisaasteen aiheuttamista vakavista terveys- ja 
ympäristövaaroista. Alueviranomaisten nimeämät laitokset sijaitsevat eri puolilla Campaniaa 
ja tuottavat rikollisjärjestöille laitonta hyötyä. Koska alueviranomaiset ja kansalliset 
viranomaiset eivät valvo turvallisuusmääräysten noudattamista ja laittomia kaatopaikkoja on 
runsaasti, vetoomuksen esittäjät pyytävät Euroopan unionia toteuttamaan toimia, joilla 
parannetaan tuntuvasti alueiden nykyistä jätehuoltojärjestelmää keskeyttämällä selvästi 
haitalliset toimet, tarkkailemalla kansanterveydelle ja ympäristölle aiheutettuja vahinkoja sekä 
nimeämällä ne saastuneet alueet, joita käytetään maanviljelyyn ja karjanhoitoon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. huhtikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 3. heinäkuuta 2006.

I. Vetoomus
Vetoomuksen esittäjä on huolissaan siitä, että saasteiden aiheuttamiksi väitetyt sairaudet ja 
kasvaimet ovat lisääntyneet Napolin ja Casertan maakunnissa. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
nykyinen jätehuoltojärjestelmä on vastuussa näistä seurauksista. Ongelma on jätetty 
kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi vuosia sitten, ja se on edelleen ratkaisematta.

Toimitettujen tietojen mukaan monet suljettaviksi määrätyt laittomat kaatopaikat eivät enää 
täytä turvallisuusmääräyksiä. Väitetään, että näiden kaatopaikkojen uudelleen avaamista ja 
polttolaitosten sijaintia koskevat kiireelliset toimet ovat lisänneet kuolemantapausten ja 
sairauksien määrää kansalliseen keskiarvoon nähden ja että joissakin kunnissa syöpätapausten 
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määrä on lisääntynyt 400 prosenttia.

Vetoomuksen esittäjä toivoo Campanian alueen jätteiden varastointi- ja käsittelylaitosten 
perusteellista arviointia, jotta uudistetut käsittely- ja hävittämisjärjestelmät vastaisivat
varmasti nykyisiä normeja. Lisäksi hän haluaa, että paikalliselle väestölle tehdään 
epidemiologinen tutkimus, jossa selvitetään, missä määrin saastuminen on voinut aiheuttaa
kuolleisuutta ja tautitapauksia. Saastuneet alueet on määritettävä perusteellisella tutkimuksella 
ja maanviljelyyn ja karjanhoitoon käytettävät saastuneet maa-alueet on palautettava 
entiselleen tai ainakin luokiteltava uudelleen.

II. Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Yhteisössä jätteidenkäsittelyä säännellään jätteistä annetulla direktiivillä 75/442/ETY1. 
Tämän direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteitä hyödynnetään tai 
niistä huolehditaan ihmisen terveyttä vaarantamatta ja ympäristöä vahingoittamatta. Kaikki 
jätteitä hyödyntävät tai niitä käsittelevät laitokset ovat luvanvaraisia ja ne on tarkastettava 
määräajoin.

Lisäksi kaatopaikoista annetussa direktiivissä 1999/31/EY2 säädetään kaatopaikkojen 
rakentamisesta, toiminnasta, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta. Kaatopaikkojen sijainnin 
valinnassa on otettava huomioon useita perusteita, kuten välimatkat kaatopaikka-alueen 
rajojen ja asuin- ja virkistysalueiden, vesiteiden, vesistöjen sekä muiden maatalous- ja 
kaupunkialueiden välillä, alueella esiintyvät pohjavedet, rannikkovedet tai 
luonnonsuojeluvyöhykkeet, alueen geologiset ja hydrogeologiset olosuhteet, alueen tulvimis-, 
vajoamis-, maanvieremä- tai lumivyöryvaarat sekä alueen luonnonperinnön tai 
kulttuuriperinnön suojelu.

Kaatopaikka voidaan hyväksyä vain, jos alueen ominaisuudet suhteessa edellä mainittuihin 
vaatimuksiin tai suunnitellut korjaavat toimenpiteet osoittavat, että kaatopaikka ei aiheuta 
vakavaa vaaraa ympäristölle.

Jätteenpolttoon sovelletaan useita yhteisön säädöksiä, erityisesti jätteenpoltosta annettua 
direktiiviä 2000/76/EY3 ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi annettua direktiiviä 96/61/EY4. Direktiivissä 2000/76/EY säädetään
jätteenpolttoa koskevat vähimmäisvaatimukset – muun muassa päästöjen raja-arvot, 
toimintaedellytykset ja seurantavelvoitteet – ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.
Direktiivissä on myös dioksiinipäästöjen rajoittamista ja seurantaa koskevia tarkkoja 
säännöksiä. Direktiivin 96/61/EY mukaan teollisuuslaitoksiin on sovellettava yhtenäistettyä 
ympäristölupajärjestelmää, jonka lupaehdot perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan ja saattavat siten olla direktiivissä 2000/76/EY on säädettyjä edellytyksiä 
tiukemmat. Lisäksi direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan kuuluu monia muuntyyppisiä 
jätehuoltotoimia, määrätyt vaarallisen jätteen varastointiin liittyvät toimet mukaan lukien.

Jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava direktiivissä 
2000/76/EY ja 96/61/EY säädettyjen velvoitteiden noudattaminen asettamalla 

  
1 EUVL L 114, 5.4.2006, s.9.
2 EYVL L 182, 16.7.1999, s.1.
3 EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.
4 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.
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lupahakemusten jättämistä ja määrittelyä koskevia vaatimuksia tai saattamalla ajan tasalle 
aiemmin myönnetyt luvat sekä asettamalla lupaehtoja ja valvomalla niiden noudattamista. 
Yleisön on voitava esittää lupahakemuksista huomautuksia, ja viranomaisten on otettava 
päätöksissään huomioon kuulemisen tulokset. Direktiivin 2000/76/EY säännöksiä on 
sovellettu käytössä oleviin laitoksiin 28. joulukuuta 2005 lukien, kun taas direktiivin 
96/61/EY säännöksiä on noudatettava 30. lokakuuta 2007 mennessä. Vetoomuksessa ei 
mainita mitään määrättyjä laitoksia, jotka kuuluisivat direktiivien soveltamisalaan, eikä anneta 
tarkempia tietoja direktiivien täytäntöönpanosta.

Vetoomuksessa esitettyjen verrattain epätarkkojen tietojen perusteella komissio ei voi näyttää 
toteen yhteisön oikeuden rikkomista. Siksi komissio on pyytänyt vetoomuksen esittäjää 
toimittamaan luettelon niistä kaatopaikoista ja jätteenpolttolaitoksista, joiden väitetään 
rikkoneen EU:n ympäristölainsäädäntöä, sekä konkreettisia todisteita niistä seikoista, joiden 
perusteella noudattamatta jättämistä epäillään. 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle käynnistäneensä 
vuonna 2003 oma-aloitteisen tutkimuksen Italiassa sijaitsevista lukuisista valvomattomista 
kaatopaikoista, joita on myös Campanian alueella. Tutkimus osoitti, että direktiivien 
75/442/ETY, 91/689/ETY ja 1999/31/EY säännöksiä on rikottu. Vastaava asia on parhaillaan 
vireillä tuomioistuimessa (asia C 122-05).

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Edellisen tiedonantonsa mukaisesti komissio on pyytänyt vetoomuksen esittäjältä
yksityiskohtaisia tietoja niistä kaatopaikoista ja jätteenpolttolaitoksista, joiden väitetään 
rikkoneen EU:n ympäristölainsäädäntöä, sekä konkreettisia todisteita niistä seikoista, joiden 
perusteella noudattamatta jättämistä epäillään.

Vetoomuksen esittäjältä 18. heinäkuuta 2006 saadut tekniset tiedot eivät koske määrättyjä 
kaatopaikkoja, vaan niissä kiinnitettiin yleisemmin huomiota Italian jätehuoltopolitiikan 
puutteisiin erityisesti Napolin ja Casertan maakunnissa. Teknisissä tiedoissa keskitytään 
yleisesti jätteidenpolttoon ja Acerrassa sijaitsevaan polttolaitokseen, jonka on määrä aloittaa 
toimintansa vuonna 2007, sekä suunnitteilla olevaan polttolaitokseen, joka aiotaan rakentaa 
Santa Maria La Fossaan.

Kaatopaikoista puheen ollen komissio haluaa muistuttaa, että Italiaa vastaan on parhaillaan 
vireillä monialainen asia C-135/05 jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY1 4, 8 ja 9 artiklan, 
vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/156/ETY2 2 artiklan 1 kohdan ja 
kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY3 14 artiklan a, b ja c alakohdassa
säädettyjen velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Tämän asian yhteydessä käsitellään 
tuhansia tapauksia, jotka liittyvät laittomiksi väitettyihin kaatopaikkoihin myös Campanian 
maakunnassa. Tästä asiasta järjestetään lähiaikoina kuuleminen. 

Kuten edellä todettiin, jätteenpoltosta annetuissa lisätiedoissa keskitytään kahteen 
polttolaitokseen, joita ei ole vielä otettu käyttöön. Näiden laitosten aloitettua toimintansa 

  
1 EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.
2 EYVL L 78, 26.3.1991, s.32.
3 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
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niiden on noudatettava ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi annettua direktiiviä 96/61/EY1 ja jätteenpoltosta annettua direktiiviä
2000/76/EY2. Alkuperäisessä vetoomuksessa annettujen tietojen ja lisätietojen perusteella ei 
kuitenkaan tässä tapauksessa pystytä osoittamaan näiden direktiivien noudattamatta 
jättämistä.

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


