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Asia: Vetoomus nro 1182/2008, M.E., Italian kansalainen, La rosa dei venti di 
Chiaiano -ryhmän puolesta, Chiaianoon (Napoli) sijoitettavasta 
kaatopaikasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa kaatopaikan sijoittamista Chiaianoon (Napoli) väittäen, että se 
on taloudellisesti kannattamatonta ja täysin mahdotonta sallia, koska kaatopaikka sijaitsisi 
puistossa (Parco delle Colline di Napoli) tiheästi asutulla alueella. Lisäksi se muodostaa 
merkittävän uhan väestön terveydelle, koska liikenne suunnitellun kaatopaikan ympärillä on 
vilkasta. Kaatopaikalle on määrä sijoittaa kaikenlaista sekajätettä. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, että hankkeen rahoitus voitaisiin käyttää tehokkaammin muuttamalla nykyinen 
jätteenkäsittelylaitos mekaanis-biologiseksi ja ottamalla käyttöön tähän asti käyttämätön 
Santa Maria la Fossan kaatopaikka.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan Italian viranomaisten suunnitelmista rakentaa 
kaatopaikka Chiaianoon, koska kaatopaikka sijaitsisi tiheästi asutulla alueella, joka on kaiken 
lisäksi osa Parco Metropolitano Delle Colline -puistoa. Vetoomuksen esittäjä on lisäksi 
huolissaan kaatopaikan sijoittamisesta entiseen tuhkakivilouhokseen, jonka kapasiteetin hän 
epäilee riittävän Napolin alueelta tuoduille jätteille. Vetoomuksen esittelijä valittaa 
Berlusconin hallituksen antamasta jäteasetuksesta, joka mahdollistaisi käsittelemättömän 
jätteen loppusijoittamisen kaatopaikalle, mikä lisäisi kaatopaikkakaasun muodostumista. Hän 
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ehdottaa, että käyttöön otetaan Santa Maria la Fossan kaatopaikka siihen saakka, kunnes 
mekaanis-biologiset jätteenkäsittelylaitokset ovat toimintakunnossa.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Komissio kehottaa vetoomuksen esittäjää tutustumaan samaista kaatopaikkaa koskeviin 
vetoomuksiin nro 0955/2008 ja 1011/2008 annettuihin vastauksiin.

Lisäksi jätedirektiivin 2006/12/EY1 mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä jätteiden tuotannon 
estämistä sekä jätteen hyödyntämistä ja kierrättämistä. Jäsenvaltioiden on myös perustettava 
riittävä käsittelylaitosten verkosto, jonka avulla on oltava mahdollista huolehtia jätteistä 
jossakin lähimmistä asianmukaisista laitoksista. Jäsenvaltiot määrittelevät 
jätteenkäsittelylaitosten tarvitseman käsittelykapasiteetin.

Uusien jätehuoltoinfrastruktuurien tarve Campanian alueella ilmeni selvästi vuonna 2007 
puhjenneen jätekriisin yhteydessä. Euroopan komissio aloitti rikkomismenettelyn Italiaa 
vastaan jätedirektiivin 2006/12/EY puutteellisen soveltamisen johdosta. Se koski etenkin 
alueen jätehuoltolaitosten verkoston riittämättömyyttä, joka aiheutti ympäristö- ja 
terveysongelmia. Jätekriisin jatkuessa komissio haastoi 3. heinäkuuta 2008 Italian Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimeen. 

Päätelmät

Edellä sanotun huomioon ottaen komissio katsoo kuitenkin, ettei ole aihetta olettaa, että 
kaatopaikkadirektiivin 1999/31/EY vaatimuksia on laiminlyöty käsiteltävänä olevassa 
tapauksessa. Komission saamien tietojen perusteella ei tässä vaiheessa voida myöskään 
todeta, että direktiivejä 92/43/ETY ja 85/337/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, olisi 
rikottu asiassa. Lopuksi on huomautettava, että komissio ei ole toimivaltainen päättämään, 
mitkä yksittäiset kohteet soveltuvat käytettäväksi kaatopaikkana, taikka arvioimaan siihen 
mahdollisesti liittyviä riskejä. Tällaiset toimet kuuluvat kansallisten viranomaisten 
toimivaltaan.
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