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Udvalget for Andragender
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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 forurening 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.
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I henhold til de forelagte oplysninger er der en række illegale affaldsdepoter, som det er 
planlagt at lukke, og som ikke længere opfylder sikkerhedsstandarderne.
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 
                                               
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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strengere end i direktiv 2000/76/EF. Desuden er mange andre former for affaldsforvaltning, 
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 relativt 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, litra a), b) og c) 

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.
2 EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.
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i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1. Sagen vedrører eksistensen af tusinder 
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 
forurening2 og direktiv 2000/76/EC om forbrænding af affald3. 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.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. september 2007.

Kommissionen modtog vigtige supplerende oplysninger fra andrageren den 27. december 
2006 og senest i juni 2007. Det vil tage længere tid at analysere denne omfattende 
information.

Den 26. april 2007 afsagde De Europæiske Fællesskabers Domstol sin dom i den horisontale 
overtrædelsessag C-135/05 mod Italien som følge af Italiens manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i Rådets direktiv 2006/12/EF4 om affald, artikel 2 i 
Rådets direktiv 91/689/EØF5 om farligt affald og artikel 14(a) i Rådets direktiv 1999/31/EF6

om deponering af affald. Denne sag havde sit udspring i en rapport, der blev udarbejdet i 2002 
af det italienske "Corpo Forestale", og som angav eksistensen af næsten 5.000 ulovlige 
affaldsdepoter på italiensk område, herunder ca. 700 affaldsdepoter, som indeholder farligt 
affald.

Denne dom er af stor politisk vigtighed for den fremtidige håndtering af lossepladser i Italien, 
bl.a. for den region, som andrageren henviser til.

Kommissionen er klar over og meget bekymret over de alvorlige problemer, der går ud over 
folkesundheden og miljøet i Napoli og de omkringliggende områder. De italienske 
myndigheder har gjort en hurtig indsats, og Kommissionen håber, at dette vil føre til en 
løsning på det alvorlige affaldshåndteringsproblem.

Kommissionen har kendskab til den nylige undersøgelse, der blev koordineret af 
Verdenssundhedsorganisationen, og som viste en stigning i dødeligheden for de mennesker, 
der bor i nærheden af ulovlige affaldsdepoter i provinserne Napoli og Caserta.

Kommissionen vurderer nu, om planerne om at åbne fire nye affaldsdepoter i Campanien er i 
overensstemmelse med alle de relevante krav i EU's miljølovgivning, og om de vil være med 
til at løse regionens affaldsproblemer på lang sigt. En delegation fra Kommissionen har i den 
forbindelse besøgt Napoli for at drøfte spørgsmålet med de italienske myndigheder på stedet.
                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
2 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
3 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
4 EUT L 114/9 af 27.04.2006.
5 EFT L 377 af 31.12.1991.
6 EFT L 182 af 16.07.1999.
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Det er af afgørende vigtighed for Kommissionen, at enhver foranstaltning, som de italienske 
myndigheder træffer, er i overensstemmelse med EU-lovgivningens principper og 
målsætninger.

Kommissionen træffer alle de tilgængelige foranstaltninger, ikke bare hvad angår det 
specifikke problem, som andrageren henviser til, men også når det gælder det mere generelle 
problem med bortskaffelse af affald i Italien ved hjælp af ulovlige eller ukontrollerede 
affaldsdepoter.

I betragtning af den presserende og alvorlige situation i Napoli og Campanien har 
Kommissionen sendt et advarselsbrev, hvor Italien får én måned til at svare i stedet for den 
sædvanlige frist på to måneder.

6. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

Angående andragende 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 
910/2007, 991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 og 347/2008

Alle de ovenstående andragender omhandler den omfattende krise, som i øjeblikket berører 
regionen Campanien i Italien og skaber stor bekymring blandt dens indbyggere.

Nogle andragere klager over den katastrofale situation vedrørende affaldsforvaltning i Napoli 
og de omkringliggende områder, der udgør alvorlige sundhedsrisici over for lokale 
indbyggere og en fare for miljøet.

Manglen på ordentlig planlægning af affaldsforvaltning og et tilstrækkeligt 
infrastruktursystem for bortskaffelse af affald i regionen Campanien nævnes af andragerne 
som de underliggende årsager til krisen. De formoder også, at der er en sammenhæng mellem 
den nuværende affaldskrise og det forhold, at kriminelle organisationer er involveret i 
affaldshåndteringen.

Andragerne klager endvidere over, at de forskellige ekstraordinære kommissærer, som 
regeringen har udpeget til at løse krisen, ikke er kommet med ordentlige og langsigtede 
løsninger.

Andre andragere protesterer over placeringen af og egenskaberne ved de nye 
affaldsforvaltningsfaciliteter, som regeringen har besluttet at opføre for at håndtere den 
omfattende krise.

Andragerne sætter især spørgsmålstegn ved følgende beslutninger:

• åbningen af et affaldsdepot i Campania (Basso dell'Olmo) i provinsen Salerno
• åbningen af et nyt affaldsdepot i Serre ("Valle della Masseria") i provinsen Salerno
• genåbningen af et affaldsdepot i Ariano Irpino og åbningen af et nyt affaldsdepot i 

Savignano Irpino i provinsen Avellino
• anlæggelsen af et midlertidigt affaldsdepot i Marigliano i provinsen Napoli
 anlæggelsen af et midlertidigt anlæg til deponering af pellets i Giugliano ("Taverna del 

Re").
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Endelig protesterer andragerne i et af andragenderne mod den affaldsforvaltningsfacilitet, der 
er under opførelse i provinsen Napoli.  De hævder, at de to regeringsbeslutninger fra den 6. og 
20. februar 2008 om toldindrømmelser for salg af elektricitet og driften af anlægget, som er 
under opførelse i Acerra, strider mod europæisk og italiensk lovgivning, navnlig direktiv 
2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det 
indre marked for elektricitet1, direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald2 og direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet3.

Kommissionen, som er dybt bekymret over udbruddet af den omfattende krise, navnlig med 
henblik på de alvorlige sundheds- og miljømæssige risici, som udgøres af det efterladte affald 
i gaderne, indledte en undersøgelse og i juni 2007 en overtrædelsesprocedure mod Italien 
under henvisning til den ukorrekte gennemførelse af rammedirektivet om affald (direktiv 
2006/12/EF om affald4) i regionen Campanien.

I forbindelse med denne procedure antog Kommissionen den holdning, at 
affaldshåndteringssystemet og affaldshåndteringsanlæggene i regionen Campanien ikke var 
tilstrækkelige og var kilden til miljø- og sundhedsmæssige problemer. Den 3. juli 2008 
anlagde Kommissionen sag mod Italien ved EF-Domstolen på grund af de fortsatte brud på 
EF-lovgivningen i Campanien.

I forbindelse med den nævnte procedure har Kommissionen fulgt og følger fortsat 
udviklingen af situationen i Campanien tæt, herunder de foranstaltninger, som de italienske 
myndigheder agter at træffe for at løse den akutte situation og det strukturelle problem, der 
stammer fra det utilstrækkelige affaldsforvaltningssystem i regionen.

Der har allerede været afholdt møder mellem Kommissionens tjenester og de italienske 
myndigheder, og andre er planlagt for at give Kommissionen mulighed for at overvåge 
situationen. I denne forbindelse undersøger Kommissionen sammen med de italienske 
myndigheder gennemførelsen af Fællesskabets miljølovgivning med henblik på de 
foranstaltninger, der er truffet for at håndtere affaldskrisen og udvikle et 
affaldsforvaltningssystem.

Hvad angår placeringen af og egenskaberne ved de enkelte affaldsforvaltningsfaciliteter 
bemærkes det, at det henhører under de nationale myndigheders kompetenceområde at 
evaluere de risici, der er forbundet med åbningen af affaldsforvaltningsanlæg, og at 
Kommissionen ikke kan gribe ind mod de nationale myndigheder med hensyn til placeringen 
af og egenskaberne ved disse infrastrukturer, hvis beslutningerne træffes i overensstemmelse 
med Fællesskabets miljølovgivning.

                                               
1 EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.

2 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.

4 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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Med hensyn til kraftvarmeværket i Acerra mener Kommissionen, at ovennævnte beslutning af 
6. februar 2008 er i overensstemmelse med direktiv 2001/77/EF. Det står klart, at elektricitet, 
der produceres fra affald, som ikke er nedbrydeligt, ikke bør defineres som vedvarende kilder 
i henhold til direktivet, men direktivet forhindrer ikke medlemsstaterne i at tildele denne form 
for elektricitet den samme støtte som den, der tildeles elektricitet, der produceres fra 
vedvarende kilder i henhold til direktivets definition.  En sådan støtte bør dog være i 
overensstemmelse med reglerne for EU's statsstøtte, og Kommissionen undersøger i 
øjeblikket støtteforanstaltningerne i denne henseende.

Konklusion

Kommissionen vil fortsætte sine retshåndhævende foranstaltninger mod Italien, indtil de 
nuværende brud på Fællesskabets miljølovgivning er bragt til ophør. Eftersom sagen om 
manglen på et ordentligt affaldsforvaltningssystem i øjeblikket verserer for EF-Domstolen, vil 
opdateringer om sagen være tilgængelige, efter at Domstolen har afgivet sin dom.
Kommissionen vil fortsat overvåge situationen med henblik på at sikre, at de trufne 
foranstaltninger for at imødegå krisen er i overensstemmelse med Fællesskabets 
miljølovgivning og med EU-medlemsstaternes regler.


