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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0031/2006, ingiven av Giampiero Angeli (italiensk medborgare), 
och undertecknad av ytterligare 21 personer, om allvarliga hälsorisker orsakade av 
dioxiner från avfallshantering

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro över de allvarliga hälso- och miljörisker som orsakas av 
dioxinföroreningar från hanteringen av special- och giftavfall samt lagringsanläggningar i 
olika delar av Kampanien som utsetts av de regionala myndigheterna och samtidigt är en källa 
till olaglig vinst för kriminella organisationer. Med tanke på att de regionala och nationella 
myndigheterna har misslyckats med att genomdriva säkerhetsföreskrifter och att det finns ett 
stort antal olagliga avfallsplatser, vill framställarna att EU på ett genomgripande sätt ändrar 
det befintliga systemet för avfallshantering på regional nivå, stoppar verksamhet som är 
uppenbart skadlig och undersöker skadorna på folkhälsan och miljön, samt utser andra 
områden än förorenade områden som används för jordbruk eller djurhållning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 april 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens preliminära svar, mottaget den 3 juli 2006.

I. Framställningen

Framställaren är oroad över ökningen av antalet tumör- och sjukdomsfall som enligt uppgift 
orsakas av föroreningar i provinserna Neapel och Caserta. Enligt framställaren är detta en 
följd av dagens avfallshantering. De nationella myndigheterna har upplysts om problemet för 
flera år sedan men det är fortfarande inte löst.
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Enligt den inlämnade informationen finns det många olagliga deponier som inte längre 
uppfyller säkerhetsnormerna och ska stängas. Akuta åtgärder som har inneburit att man åter 
har öppnat dessa deponier och inrättat förbränningsanläggningar för avfall ska ha lett till en 
ökning av antalet döds- och sjukdomsfall jämfört med det nationella genomsnittet, och en
ökning på 400 procent av antalet cancerfall i vissa kommuner.

Framställaren vill att en genomgripande utvärdering av Kampaniens avfallshanterings- och 
lagringsanläggningar genomförs för att se till att systemen för avfallshantering och lagring
läggs om för att uppfylla dagens krav. Utvärderingen skulle omfatta en epidemiologisk 
kartläggning av lokalbefolkningen för att avgöra i hur pass stor utsträckning döds- och 
sjukdomsfallen kan ha orsakats av föroreningarna, en detaljerad undersökning för att avgöra 
vilka områden som har förorenats och en sanering eller åtminstone omklassificering av 
förorenade markområden som används för jordbruk eller boskapsuppfödning.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Avfallshantering styrs på gemenskapsnivå av direktiv 75/442/EEG om avfall1. Enligt detta 
direktiv måste medlemsstaterna se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan att människors
hälsa eller miljön utsätts för fara. Alla inrättningar eller företag som ägnar sig åt återvinning 
eller bortskaffande av avfall måste få tillstånd och genomgå regelbundna kontroller.

I direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall2 fastställs dessutom krav för anläggning, drift, 
stängning och efterbehandling av deponier. Vid valet av deponiplats måste man ta hänsyn till 
ett antal kriterier, som avståndet från platsens yttre gräns till bostads- och rekreationsområden, 
vattenleder, vattenförekomster och jordbruksområden eller tätbebyggelse, förekomsten av 
grundvatten, kustvatten eller naturskyddszoner i området, de geologiska och hydrogeologiska 
förhållandena i området, risken för översvämningar, sänkningar, jordskred eller snöskred på 
platsen, samt skyddet av natur- eller kulturarvet i området.

Deponin kan endast godkännas om förhållandena på platsen med hänsyn till angivna krav 
eller planerade skyddsåtgärder visar att deponin inte innebär en allvarlig miljörisk.

Avfallsförbränning behandlas i en rad olika EG-rättsakter, i synnerhet direktiv 2000/76/EG
om förbränning av avfall3 och direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar.4 I direktiv 2000/76/EG fastställs minimikrav för 
avfallsförbränning, vilka omfattar gränsvärden för utsläpp, driftvillkor och 
övervakningsskyldigheter i syfte att skydda människors hälsa och miljön. Det innehåller 
konkreta bestämmelser för begränsningen och övervakningen av dioxinutsläpp. Enligt 
direktiv 96/61/EG måste industrianläggningar genomgå ett samordnat förfarande för 
miljötillstånd, som medför tillståndsvillkor grundade på bästa tillgängliga teknik och som 
därför kan innebära strängare villkor jämfört med dem som fastställs i direktiv 2000/76/EG. 

                                               
1 EUT L 114, 5.4.2006, s. 9.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.
4 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
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Dessutom behandlas i direktiv 96/61/EG många andra typer av avfallshantering, som även
omfattar viss verksamhet förknippad med lagring av farligt avfall.

Medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter måste se till att skyldigheterna i 
direktiv 2000/76/EG och 96/61/EG respekteras, genom att kräva att tillståndsansökningar 
lämnas in för bedömning eller att tidigare utfärdade tillstånd förlängsoch genom att 
upprätthålla, övervaka och verkställa villkoren för tillstånd. Allmänheten måste ges möjlighet 
att lämna sina synpunkter på tillståndsansökningarna och myndigheterna måste ta hänsyn till 
resultaten av samrådet när de fattar beslut. För befintliga anläggningar gäller kraven i 
direktiv 2000/76/EG sedan den 28 december 2005, medan direktiv 96/61/EG måste följas från 
och med den 30 oktober 2007. I framställningen hänvisas inte till några konkreta anläggningar 
som skulle omfattas av direktiven och framställaren lämnar inte heller någon information om 
direktivens genomförande.

På grundval av de förhållandevis allmänna upplysningar som ingår i framställningen kan 
kommissionen inte fastställa någon överträdelse av gemenskapsrätten. Därför har 
kommissionen bett framställaren att inkomma med en tabell för varje deponiplats och 
avfallsförbränningsanläggning där en överträdelse av EU:s miljölagstiftning ska ha skett, med 
en konkret uppgift om varför överträdelsen förutsätts.

Kommissionen upplyser Europaparlamentets utskott för framställningar om att den, mot 
bakgrund av det stora antalet okontrollerade avfallsdeponier i Italien (inklusive regionen 
Kampanien), på eget initiativ 2003 inledde en undersökning om överträdelse av 
direktiven 75/442/EEG, 91/689/EEG och 1999/31/EG. Detta mål väntar för närvarande på 
avgörande av domstolen (mål C-122/05).

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 25 januari 2007.

Som kommissionen meddelade i sitt tidigare svar bad den framställaren att lämna in detaljerad 
information för varje deponiplats och avfallsförbränningsanläggning där en överträdelse av 
EU:s miljölagstiftning ska ha skett, med en konkret uppgift om varför överträdelsen förutsätts.

De tekniska upplysningar som mottogs av framställaren den 18 juli 2006 avsåg inte konkreta 
deponiplatser utan innehöll mer allmänna kommentarer om brister i den italienska 
avfallshanteringen, särskilt i provinserna Neapel och Caserta. De tekniska upplysningarna 
handlar mer om förbränning i allmänhet och om förbränningsanläggningen i Acerra som ska 
tas i bruk 2007, samt om en planerad förbränningsanläggning i Santa Maria La Fossa.

När det gäller deponifrågan påminner kommissionen om att det övergripande målet C-135/05 
mot Italien för närvarande pågår, på grund av att landet ska ha underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artiklarna 4, 8 och 9 i direktiv 75/442/EEG om avfall1, artikel 2.1 i rådets 
direktiv 91/689/EEG om farligt avfall2 och artikel 14 a–c i rådets direktiv 1999/31/EG om 
deponering av avfall.3 I målet behandlas förekomsten av tusentals enligt uppgift olagliga 
deponier, bland annat i provinsen Kampanien. En prövning i målet väntas inom kort.

                                               
1 EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.
2 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.
3 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
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När det gäller förbränningsfrågan är de nya upplysningarna inriktade på två 
förbränningsanläggningar som ännu inte är i drift. När dessa anläggningar tas i bruk kommer 
de att vara tvungna att följa kraven i direktiv 96/61/EG om samordnande åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar1 och direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall.2

Upplysningarna i den ursprungliga framställningen och den kompletterande informationen gör 
det dock inte möjligt att avgöra om det för närvarande föreligger någon överträdelse av dessa 
direktiv.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 september 2007.

Kommissionen mottog viktiga kompletterande upplysningar från framställaren 
den 27 december 2006 och mer nyligen i juni 2007. Den kommer att behöva ytterligare tid för 
att gå igenom dessa utförliga upplysningar.

Den 26 april 2007 meddelade EG-domstolen sin dom i det övergripande 
överträdelsemålet C-135/05 mot Italien, för underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt 
artiklarna 4, 8 och 9 i rådets direktiv 2006/12/EG3 om avfall, artikel 2 i rådets 
direktiv 91/689/EEG4 om farligt avfall och artikel 14 a i rådets direktiv 1999/31/EG5 om 
deponering av avfall. Målet inleddes 2002 genom en rapport från den italienska 
skogsvårdsmyndigheten (”Corpo Forestale”), i vilken man pekade på förekomsten av nästan 
5 000 olagliga deponier i Italien, varav ungefär 700 hyste farligt avfall.

Domen har stor politisk betydelse för den framtida hanteringen av deponier i Italien, inklusive
den region som framställaren hänvisar till.

Kommissionen är medveten om och djupt bekymrad över de allvarliga problem som påverkar 
folkhälsan och miljön i Neapel och det omgivande området. De italienska myndigheterna har 
vidtagit akuta åtgärder och kommissionen hoppas att detta kommer att leda till att detta
allvarliga avfallshanteringsproblem kan lösas.

Kommissionen har kännedom om en ny undersökning från Världshälsoorganisationen, i 
vilken man pekar på ökad dödlighet bland personer som bor nära olagliga avfallsplatser i 
provinserna Neapel och Caserta.

Kommissionen analyserar om planerna på att öppna fyra nya deponier i Kampanien uppfyller 
alla tillämpliga krav i EU:s miljölagstiftning och om de kommer att bidra till att lösa 
regionens avfallsproblem på lång sikt. I samband med detta besökte en delegation från 
kommissionen Neapel för att diskutera frågan på plats med de italienska myndigheterna. För 
kommissionen är det avgörande att alla åtgärder som de italienska myndigheterna vidtar 
överensstämmer med principerna och målen i EU:s lagstiftning.

                                               
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.
3 EUT L 114, 27.4.2006, s.9.
4 EGT L 377, 31.12.1991.
5 EGT L 182, 16.7.1999.
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Kommissionen använder alla medel som står till dess förfogande, inte bara för det enskilda 
problem som framställaren tar upp, utan även för det mer allmänna problemet med
bortskaffande av avfall genom olagliga eller okontrollerade deponier i Italien.

Med tanke på den akuta och allvarliga situationen i Neapel och Kampanien har kommissionen 
skickat en varningsskrivelse där den ger Italien en månad att svara i stället för den normala 
tidsfristen på två månader.

6. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008,

på framställningarna 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 och 347/2008.

Samtliga angivna framställningar handlar om den avfallskris som för närvarande berör regionen 
Kampanien i Italien och ger upphov till stor oro bland regionens invånare.

Vissa framställare klagar på den katastrofala situationen när det gäller avfallshanteringen i 
Neapel och omgivande områden, som ger upphov till allvarliga hälsorisker för lokalbefolkningen 
och sätter miljön i fara.

Framställarna uppger att bristen på god planering av avfallshanteringen och en fullgod 
infrastruktur för avfallsdeponering i regionen Kampanien är några av de bakomliggande 
orsakerna till krisen. De låter också förstå att det finns en koppling mellan dagens avfallskris och 
kriminella organisationers inblandning i avfallshanteringen.

Framställarna klagar vidare på att de olika särskilda ombud som har utsetts av regeringen för att 
lösa krisen inte har lyckats nå tillräckliga och långsiktiga lösningar.

Andra framställare motsätter sig placeringen av och egenskaperna hos de nya 
avfallshanteringsanläggningar med vars hjälp regeringen vill hantera avfallskrisen.

Framställarna ifrågasätter särskilt följande beslut:

 Att öppna en deponi i Campagna (i Basso dell’Olmo) i provinsen Salerno.
 Att öppna en ny deponi i Serre (i Valle della Masseria) i provinsen Salerno.
 Att åter öppna deponin i Ariano Irpino, och att öppna en ny deponi i Savignano Irpino i 

provinsen Avellino.
 Att inrätta ett tillfälligt avfallslager i Marigliano i provinsen Neapel.
 Att inrätta ett tillfälligt pelletslager i Giugliano (i Taverna del Re).

I en av framställningarna motsätter sig slutligen framställarna den planerade 
avfallshanteringsanläggningen i Acerra i provinsen Neapel. De hävdar att de båda 
regeringsförordningarna som utfärdades den 6 och den 20 februari 2008, om tullmedgivande för 
försäljning av el respektive driften av anläggningen under konstruktion i Acerra, bryter mot EU:s 
och Italiens lagstiftning, i synnerhet direktiv 2001/77/EG om främjande av el producerad från 
förnybara energikällor på den inre marknaden för el1, direktiv 2000/76/EG om förbränning av 

                                               
1 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33.
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avfall1 och direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt.2

Kommissionen, som var djupt oroad över avfallskrisens utbrott, särskilt med tanke på de 
allvarliga risker för folkhälsan och miljön som uppstår genom att avfall lämnas på gatorna, 
påbörjade en undersökning och inledde i juni 2007 ett överträdelseförfarande mot Italien med 
hänvisning till felaktig tillämpning av ramdirektivet om avfall (direktiv 2006/12/EG om
avfall3) i regionen Kampanien.

I samband med förfarandet gjorde kommissionen bedömningen att systemet för 
avfallsdeponering och avfallsdeponeringsanläggningarna i regionen Kampanien inte var 
tillräckliga och en källa till miljö- och hälsoproblem. Den 3 juli 2008 hänsköt kommissionen 
saken till EG-domstolen, på grund av de fortsatta överträdelserna av EG-rätten i Kampanien.

I samband med nämnda förfarande har kommissionens avdelningar följt och fortsätter att nära 
följa utvecklingen av situationen i Kampanien, inräknat de åtgärder som de italienska 
myndigheterna har vidtagit eller planerar att vidta för att lösa den akuta situationen och de 
strukturella problem som uppstår till följd av regionens otillräckliga avfallshanteringssystem.

Möten mellan kommissionens avdelningar och de italienska myndigheterna har redan ägt 
rum, och fler är planerade för att kommissionen ska kunna övervaka situationen. I detta 
sammanhang undersöker kommissionen tillsammans med de italienska myndigheterna hur 
gemenskapens miljölagstiftning tillämpas genom de åtgärder som har vidtagits för att bemöta 
avfallskrisen och ta fram ett avfallshanteringssystem.

När det gäller placeringen av och egenskaperna hos enskilda avfallshanteringsanläggningar 
bör man beakta att det hör till de nationella myndigheternas befogenheter att bedöma riskerna 
i samband med öppnandet av avfallshanteringsanläggningar och att kommissionen inte kan 
blanda sig i de nationella myndigheterna beslut om placeringen och egenskaperna hos dessa 
infrastrukturer, så länge besluten fattas i enlighet med gemenskapens miljölagstiftning.

När det gäller Acerras avfallsförbränningsanläggning för energiproduktion anser 
kommissionen att den förordning av den 6 februari 2008 som nämns ovan är förenlig med 
direktiv 2001/77/EG. Även om el som produceras genom den biologiskt icke-nedbrytbara
delen av avfall uppenbarligen inte bör klassificeras som förnybar källa enligt direktivet, 
förhindras inte medlemsstaterna från att stödja sådan el på samma sätt som de stöder el som 
produceras av förnybara källor enligt direktivet. Sådant stöd bör dock vara förenligt med EU:s 
regler för statligt stöd, och kommissionen granskar för närvarande stödåtgärderna i detta 
avseende.

Slutsats

Kommissionen kommer att fortsätta att vidta verkställighetsåtgärder mot Italien tills de 
nuvarande överträdelserna av gemenskapens miljölagstiftning upphör. Eftersom målet om 
bristen på fullgod infrastruktur för avfallshantering för närvarande ligger hos EG-domstolen 

                                               
1 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.
2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 EUT L 114 , 27.4.2006, s. 9.
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kommer uppdateringar i frågan att bli tillgängliga efter det att domstolen har meddelat sitt 
utslag. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att övervaka situationen för att se till att 
de åtgärder som vidtas för att lösa krisen överensstämmer med gemenskapens 
miljölagstiftning och EU:s regler för statliga stöd.


