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Asia: Vetoomus nro 0683/2005, Vincenzo Marmora, Italian kansalainen, 
Campagna nostra -kansalaisryhmän puolesta, kaatopaikan avaamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan pohjaveden ja vesistön saastumisesta, joka johtuu 
yhdyskuntajätteen kaatopaikan avaamisesta yhteisön tärkeänä pitämälle alueelle. Hän katsoo, 
että tällä rikotaan luontotyypeistä annettua direktiiviä 92/43/ETY ja Ramsarin yleissopimusta, 
sillä esitetty hanke on nimetty harhaanjohtavasti louhoksen muuntamishankkeeksi ja sille on 
annettu lupa sellaisena.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. marraskuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. toukokuuta 2006

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan Campagnan kuntaan Basso dell’Olmoon rakennetusta 
kaatopaikasta. Vetoomuksen esittäjän mukaan alue, jolle kaatopaikka on rakennettu, on 
yhteisön tärkeänä pitämä alue luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun direktiivin (luontotyyppidirektiivi) 92/43/ETY1 nojalla. Se ei myöskään 
ole hydrogeologisesti sopiva kaatopaikaksi. Vetoomuksen esittäjä väittää, että viranomaiset 
luokittelivat kaatopaikkahankkeen väärin perustein louhoksen kunnostamishankkeeksi, jossa 
käytetään jätepolttoaineen tuotannosta saatua stabilisoitua orgaanista jätettä ja jäämiä.

Jätteen käsittelyä säännellään yhteisön tasolla jätteistä annetulla neuvoston 
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direktiivillä 75/442/ETY1. Kyseisellä direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että 
jätteiden käsittely tai niistä huolehtimien ei vahingoita ihmisten terveyttä tai ympäristöä, että 
käsittelystä tai huolehtimisesta vastaavilla yrityksillä tai laitoksilla on lupa ja että niiden 
toiminta tarkastetaan määräajoin. 

Mikäli toiminta luokitellaan jätteen sijoittamiseksi maan päälle tai maahan, kyseessä on 
kaatopaikka, ja silloin sovelletaan kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY2

vaatimuksia. Direktiivissä 1999/31/EY annetaan luettelo perusteista, jotka on otettava 
huomioon kaatopaikan sijaintipaikan valinnassa. Kaatopaikalle voidaan antaa lupa vain, jos 
nämä perusteet ja korjaavat toimenpiteet huomioon ottaen se ei aiheuta vakavaa vaaraa 
ympäristölle.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti toiminta on hyödyntämistä, 
kun sen ensisijaisena tavoitteena on jätteen käyttäminen hyödyllisesti luonnonvaraisten 
materiaalien korvaamiseksi. Kansallisten tuomioistuinten tai viranomaisten on päätettävä tästä 
tapauskohtaisesti. 

Kaatopaikka voisi lisäksi vaikuttaa Natura 2000 -alueeseen eli 
erityissuojelualueeseen IT8050021 "Medio Corso del Fiume Sele-Persano". Siksi sovelletaan 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2–4 kohtaa.

Komissio on kirjoittanut Italian viranomaisille ja pyytänyt tietoa toiminnan luokittelemisesta 
hyödyntämiseksi tai huolehtimiseksi, luvan antamisesta toiminnalle ja toimenpiteistä, joita 
toteutetaan sen varmistamiseksi, että toiminta ei vahingoita ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 30. elokuuta 2006

Italian viranomaisia pyydettiin 15. helmikuuta päivätyllä kirjeellä antamaan lisätietoja 
erityisesti toiminnan luokittelemisesta hyödyntämiseksi tai huolehtimiseksi, luvan antamisesta 
toiminnalle sekä ympäristönsuojelutoimenpiteistä, hydrogeologisesta tutkimuksesta ja 
pohjavesialueen valvonnan tuloksista. Italian viranomaisilta kysyttiin lisäksi, miten 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun 
direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2–4 kohdan säännöksiä on sovellettu.

Koska komissio ei ole saanut vastausta, se on lähettänyt muistutuksen, jossa tiedot pyydetään 
toimittamaan kuukauden sisällä.

Heti kun komission yksiköt saavat päivitettyä tietoa, vetoomusvaliokunnalle tiedotetaan 
tapauksen etenemisestä.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008

Campaniassa keväällä 2007 puhjenneen äkillisen jätekriisin takia Euroopan komissio 
käynnisti omasta aloitteestaan rikkomismenettelyn Italian tasavaltaa vastaan ja lähetti 
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virallisen huomautuksen 27. kesäkuuta 2007.
Komissio lähetti 31. tammikuuta 2008 jatkotoimenpiteenä Italian hallitukselle perustellun 
lausunnon, joka on viimeinen kirjallinen varoitus siitä, että Italian on noudatettava 
jätehuollosta annettua asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä tai asia viedään Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimeen.
Euroopan komission Basso dell'Olmon kaatopaikasta saama tieto on lisätty edellä mainittuun 
rikkomistapaukseen. Tämän seurauksena Euroopan komissio tutkii nyt sekä Campanian 
jätehuollon yleistä tilannetta että alueen uusien kaatopaikkojen avaamista koskevia hankkeita, 
jotta voidaan varmistaa, että kyseiset hankkeet täyttävät yhteisön lainsäädännössä säädetyt 
vaatimukset. 

Vetoomusvaliokunnalle tiedotetaan tapauksen etenemisestä.

6. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vastaus koskee vetoomuksia nro 0683/2005, 0031/2006, 0026/2007, 0587/2007, 0756/2007, 
0789/2007, 0910/2007, 0991/2007, 0012/2008, 0016/2008, 0209/2008 ja 0347/2008.

Kaikki edellä mainitut vetoomukset koskevat jätekriisiä, joka tällä hetkellä vaikuttaa Campanian 
alueeseen Italiassa aiheuttaen suurta levottomuutta alueen asukkaissa.

Eräät vetoomuksen esittäjät valittavat Napolin ja sitä ympäröivien alueiden jätehuollon 
katastrofaalisesta tilanteesta, joka aiheuttaa vakavia terveysriskejä paikallisille asukkaille ja on 
vaaraksi ympäristölle. 

Muun muassa kunnollisen jätehuollon suunnittelun sekä asianmukaisen jätteiden käsittelyyn 
tarkoitetun infrastruktuurin ja verkoston puuttuminen Campanian alueelta ovat vetoomusten 
esittäjien mukaan kriisin perimmäisiä syitä. He viittaavat myös siihen, että nykyisen jätekriisin ja 
jätehuoltoon osallistuvien rikollisjärjestöjen välillä saattaa olla yhteys. 

Lisäksi vetoomuksen esittäjät valittavat erilaisten erikoisvaltuutettujen epäonnistumisesta 
tehtävässään. Hallitus oli nimittänyt heidät ratkaisemaan kriisin sekä saamaan aikaan kestäviä ja 
pitkäaikaisia ratkaisuja.

Jotkut vetoomuksen esittäjät vastustavat uusien jätteenkäsittelylaitosten sijaintia ja 
ominaisuuksia. Hallitus oli päättänyt niiden rakentamisesta puuttuakseen jätekriisiin.

Vetoomuksen esittäjät kyseenalaistavat erityisesti seuraavat päätökset:

● kaatopaikan avaaminen Campagnan kuntaan (Basso dell'Olmo) Salernon maakunnassa
● uuden kaatopaikan avaaminen Serren kuntaan ("Valle della Masseria") Salernon 

maakunnassa
● kaatopaikan avaaminen uudelleen Ariano Irpinon kuntaan sekä uuden kaatopaikan 

avaaminen Savignano Irpinon kuntaan Avellinon maakunnassa
● tilapäisen jätevaraston toteuttaminen Mariglianon kunnassa Napolin maakunnassa
● tilapäisen pellettivaraston toteuttaminen Giuglianossa ("Taverna del Re").

Lopuksi yhden vetoomuksen esittäjät vastustavat jätteenkäsittelylaitosta, jota rakennetaan 



PE374.295v04-00 4/5 CM\755998FI.doc

FI

Acerran kuntaan Napolin maakunnassa. He väittävät, että kaksi 6. ja 20. helmikuuta 2008 
annettua hallituksen määräystä, jotka liittyvät sähkönmyynnin tariffimyönnytyksiin sekä 
Acerraan rakenteilla olevan laitoksen toimintaan, rikkoisivat EU:n ja Italian lainsäädäntöä, 
erityisesti sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön 
sisämarkkinoilla annettua direktiiviä 2001/77/EY1, jätteenpoltosta annettua direktiiviä 
2000/76/EY2 sekä tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettua direktiiviä 85/337/ETY3.
Komissio on erittäin huolestunut jätekriisin puhkeamisesta ja erityisesti kaduille jätettyjen 
jätteiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamista vakavista vaaroista. Komissio ryhtyi 
tutkimaan asiaa ja käynnisti kesäkuussa 2007 rikkomismenettelyn Italiaa vastaan, koska 
jätteitä koskevaa puitedirektiiviä (jätteistä annettu direktiivi 2006/12/EY4) on sovellettu 
virheellisesti Campanian alueella. 

Menettelyn puitteissa komissio katsoi, että Campanian alueen jätteenkäsittelyverkosto ja 
-laitokset eivät olleet asianmukaisia ja että ne aiheuttivat ongelmia ympäristölle ja terveydelle. 
Koska EY:n lainsäädäntöön kohdistuvat rikkomukset Campaniassa jatkuivat, komissio jätti 
asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi 3. heinäkuuta 2008.

Kyseisen menettelyn puitteissa komission yksiköt ovat seuranneet ja seuraavat myös jatkossa 
tiiviisti Campanian tilanteen kehittymistä, myös toimenpiteitä, joihin Italian viranomaiset ovat 
ryhtyneet tai joita ne suunnittelevat ratkaistakseen hätätilanteen sekä rakenteellisen ongelman, 
joka johtuu alueen jätteenhuoltoverkoston vaillinaisuudesta. 

Komission yksiköillä ja Italian viranomaisilla on jo ollut tapaamisia, joita on suunnitteilla 
jatkossakin, jotta komissio kykenisi valvomaan tilannetta. Komissio tutkii Italian 
viranomaisten kanssa yhteisön ympäristölainsäädännön soveltamista niiden toimenpiteiden 
osalta, joihin on ryhdytty jätekriisin ratkaisemiseksi ja jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi.

Yksittäisten jätteenkäsittelylaitosten sijainnin ja ominaisuuksien osalta on pantava merkille, 
että jätehuoltoon liittyvien laitosten avaamiseen liittyvien riskien arviointi kuuluu kansallisten 
viranomaisten toimivaltaan ja että komissio ei voi puuttua kansallisten viranomaisten 
tekemisiin kyseisen infrastruktuurin sijainnin ja ominaisuuksien osalta, jos päätökset tehdään 
yhteisön ympäristölainsäädäntöä noudattaen.

Acerran jätteiden energiakäyttöön tarkoitetun laitoksen osalta komissio katsoo, että edellä 
mainittu 6. lokakuuta 2008 annettu määräys on direktiivin 2001/77/EY säännösten mukainen. 
Vaikka biologisesti hajoamattomasta osasta jätteitä tuotettua sähköä ei selvästikään pitäisi 
määritellä uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi direktiivin tarkoituksen kannalta, 
direktiivissä ei estetä jäsenvaltioita myöntämästä tällaiselle sähkölle tukea, joka on 
samanlaista kuin direktiivin nojalla uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi määritellyn sähkön 
saama tuki. Kyseisen tuen pitäisi kuitenkin olla EU:n valtiontukea koskevien sääntöjen 
mukaista. Komissio tutkii parhaillaan tukitoimenpiteitä siinä suhteessa.

                                               
1 EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33.
2 EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
4 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.



CM\755998FI.doc 5/5 PE374.295v04-00

FI

Päätelmät

Komissio jatkaa täytäntöönpanotoimia Italiaa vastaan, kunnes nykyiset yhteisön 
ympäristölainsäädäntöön kohdistuvat rikkomukset lopetetaan. Parhaillaan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltävänä olevan, asianmukaisen jätehuoltoon liittyvän infrastruktuurin 
verkoston puuttumista koskevan asian osalta saadaan päivityksiä, kun tuomioistuin on antanut 
tuomionsa. Komissio jatkaa tilanteen valvomista varmistaakseen, että hätätilan 
ratkaisemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat yhteisön ympäristölainsäädännön ja EU:n 
valtiontukia koskevien sääntöjen mukaisia.


