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1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0026/2007

Vetoomuksen esittäjä, toimikunnan jäsenten laillinen edustaja, valittaa kiinteiden 
yhdyskuntajätteiden kaatopaikan (pinta-ala 60 000 m2 ja syvyys 25 metriä) suunnitellusta 
rakentamisesta, jonka toteuttaisi poikkeusvaltuudet saanut yhtiö. Hän korostaa vahingollisia 
vaikutuksia alueeseen, joka on tunnustettu yleishyödylliseksi ympäristönsuojeluun, talouteen, 
kulttuuriin ja maatalouteen liittyvien näkökohtien perusteella. Erityisesti vetoomuksen esittäjä 
kiinnittää huomiota kyseisen alueen lähellä olevaan Medio corso del fiume Sele/Persanon 
alueeseen (Persanon kosteikko), joka on yhteisön tärkeänä pitämä alue ja myös Ramsarin 
yleissopimuksella tunnustettu Maailman luonnonsäätiön rauhoitusalue. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää siksi Euroopan unionin toimielimiä puuttumaan asiaan, jotta ympäristö voidaan 
suojella ja varmistaa, että tähän tarkoitukseen myönnettyjä yhteisön varoja hallinnoidaan 
asianmukaisesti.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0756/2007

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut maaperää ja pohjavettä saastuttavan kaatopaikan 
uudelleen avaamisesta Campanian alueella. Hän väittää, että hallituksen saama lupa on 
tuomioistuimen aiemmin antaman sulkemispäätöksen vastainen.

Lisäksi hän toteaa, että nyt on suunniteltu toisen kaatopaikan avaamista geologisesti 
epävakaalle alueelle lähiseudulle. Kumpikaan kaatopaikka ei ole luonnonvaraisella tai 
suojellulla alueella, mutta ne voivat haitata lähellä olevaa maa-aluetta, joka on yleisesti 
maatalouskäytössä.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0789/2007

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan ekologisen pellettipolttoaineen varastointipaikan 
aiheuttamasta ympäristön saastumisesta, joka johtuu siitä, että Campanian jätteiden 
hävityksestä hätätapauksissa vastaavan erityiskomissaarin valitsema paikka sijaitsee liian 
lähellä viljeltyä maata ja asuinalueita. Koska kyseessä on väliaikainen järjestely, viranomaiset 
eivät ilmeisesti ole suorittaneet yhteisön lainsäädännön edellyttämiä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyjä. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että monet tulipalot, joiden seurauksena 
varastoiduista materiaaleista vapautuu dioksiinia, ovat jo vaarantaneet asukkaiden terveyden 
ja ympäristön turvallisuuden. Hän pyytää siksi Euroopan unionia puuttumaan tilanteeseen (ja 
lähettämään mahdollisesti Euroopan parlamentin valtuuskunnan paikalle) tämän 
hätätapauksiin tarkoitetun jätehuolto-operaation lopettamiseksi, sillä se vaarantaa 
kansanterveyden ja on vahingollinen ympäröiville maatiloille, minkä lisäksi toimien toteutus 
ei tapahdu riittävän avoimesti.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0910/2007

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolestumisensa jätehuollon kriittisestä tilanteesta 
Campaniassa sen muututtua katastrofiksi.
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Yhteenveto vetoomuksesta nro 0991/2007

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa Campaniassa ilmenneestä kansanterveydellisestä 
kriisistä, joka johtuu siitä, etteivät alueviranomaiset ole noudattaneet kiinteän 
yhdyskuntajätteen hävittämistä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Hän väittää etenkin, että 
jätteiden erilliseen keräykseen tarkoitetun järjestelmän puute on johtanut olemassa olevien 
kaatopaikkojen täyttymiseen ja jätteen hylkäämiseen mielivaltaisesti julkisille paikoille 
asuinrakennusten ulkopuolelle. Vetoomuksen esittäjä pyytää tutkimaan asiaa ja vaatii 
paikallisviranomaisten olemattomista jätehuoltopalveluista perimien verojen takaisinmaksua.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0012/2008

Vetoomuksen esittäjä kuvaa nykyistä kotitalousjätettä koskevaa katastrofaalista tilannetta 
Napolissa ja Campanian alueella Italiassa. Hän luettelee kotitalousjätteen varastointia ja 
käsittelyä koskevat toimenpiteet, jotka hänen mielestään olisi toteutettava, ja tarkistukset, joita 
tarvitaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanon valvomiseksi. Hän myös esittää pitkän 
luettelon kotitalousjätekriisin taustalla olevista syistä. Hän on vakuuttunut, että ainoastaan 
teknisten asiantuntijoiden komitea, joka tulee Italian poliittisen järjestelmän ulkopuolelta ja 
jolla on tieteellisiä taitoja ja johtamistaitoja, voisi ratkaista jäteongelman, joka on yhä 
olemassa huolimatta siitä, että 14 vuoden ajan on toteutettu erityistoimeksiantoja ja 
veronmaksajien rahoja on käytetty huomattavia määriä. Vetoomuksen esittäjä pyytää 
Euroopan unionia puuttumaan asiaan, ja katsoo, että EU:n lainsäädäntö tarjoaa keinoja 
puuttua tähän.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0016/2008

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia estämään Campaniassa ja Napolissa 
kehittyvän ympäristökatastrofin. Hän toteaa, että kasvainten määrä väestön keskuudessa 
nousee ja että maapohja ja maanalaiset vesivarastot ovat saastuneet. Hänen mielestään tämä 
merkitsee EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan rikkomista.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0209/2008

Vetoomuksen esittäjä valittaa "väliaikaisen" jätepaikan sijainnista. Paikka on 
vesipuhdistuslaitoksen välittömässä läheisyydessä, joka palvelee 34:ää ympärillä olevaa 
kuntaa. Vetoomuksen esittäjä väittää, ettei ympäristölainsäädäntöä ole otettu huomioon. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan paikka sijaitsee alueella – joka tunnetaan nimellä "kuoleman 
triangeli" – jolla on jo lukuisia ympäristöongelmia, ja pohjaveden korkeus on ainoastaan neljä 
metriä ja alueen maaperä on erittäin huokoista. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0347/2008

Vetoomuksen esittäjät vastustavat erään Euroopan suurimman jätteenpolttolaitoksen 
sijoittamista Napolin lähellä sijaitsevaan Acerraan. He kertovat laajasti miksi he vastustavat 
laitosta. He pelkäävät laitoksen toiminnasta aiheutuvan erittäin haitallisia seurauksia, mikäli 
laitos aloittaa toimintansa. He väittävät, että laitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa on 
rikottu Euroopan yhteisön ja Italian lainsäädäntöä, ja erityisesti sähköntuotannon 
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edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla annettua 
direktiiviä 2001/77/EY, jätteenpoltosta annettua direktiiviä 2000/76/EY sekä tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettua 
direktiiviä 85/337/ETY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 0026/2007 otettiin käsiteltäväksi 21. toukokuuta 2007.
Vetoomus nro 0756/2007 otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007.
Vetoomus nro 0789/2007 otettiin käsiteltäväksi 8. tammikuuta 2008.
Vetoomus nro 0910/2007 otettiin käsiteltäväksi 19. helmikuuta 2008.
Vetoomus nro 0991/2007 otettiin käsiteltäväksi 4. maaliskuuta 2008.
Vetoomus nro 0012/2008 otettiin käsiteltäväksi 19. kesäkuuta 2008.
Vetoomus nro 0016/2008 otettiin käsiteltäväksi 19. kesäkuuta 2008.
Vetoomus nro 0209/2008 otettiin käsiteltäväksi 11. heinäkuuta 2008.
Vetoomus nro 0347/2008 otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus vetoomuksiin 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, saatu 25. marraskuuta 2008

Kaikki edellä mainitut vetoomukset koskevat jätekriisiä, joka vaikuttaa parhaillaan Campanian 
alueeseen Italiassa ja huolestuttaa suuresti alueen asukkaita.

Joidenkin vetoomusten esittäjät valittavat Napolin ja sitä ympäröivien alueiden jätehuollon 
katastrofaalisesta tilanteesta, josta aiheutuu vakavia terveysriskejä paikallisille asukkaille ja 
vaaraa ympäristölle. 

Vetoomusten esittäjät mainitsevat kriisin taustalla oleviksi syiksi muun muassa järkevän 
jätehuoltosuunnittelun puuttumisen ja riittämättömän jätehuoltoinfrastruktuurin Campanian 
alueella. He myös antavat ymmärtää, että nykyisen jätekriisin ja rikollisjärjestöjen jätehuoltoon 
osallistumisen välillä on yhteys. 

Vetoomusten esittäjät ovat lisäksi tyytymättömiä siihen, etteivät hallituksen kriisiä ratkaisemaan
nimittämät useat erityiskomissaarit ole onnistuneet löytämään järkeviä pitkän aikavälin 
ratkaisuja.

Toiset vetoomusten esittäjät taas vastustavat niiden uusien jätehuoltolaitosten sijoituspaikkaa ja 
ominaisuuksia, jotka hallitus on päättänyt ottaa käyttöön jätekriisin ratkaisemiseksi. 

Vetoomusten esittäjät kyseenalaistavat erityisesti seuraavat päätökset: 

 kaatopaikan avaaminen Salernon maakunnassa sijaitsevassa Campagnassa (Basso 
dell'Olmo)

 uuden kaatopaikan avaaminen Salernon maakunnassa sijaitsevassa Serressä ("Valle 
della Masseria")

 Ariano Irpinossa sijaitsevan kaatopaikan avaaminen uudelleen ja uuden kaatopaikan 
avaaminen Avellinon maakunnassa sijaitsevassa Savignano Irpinossa
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 väliaikaisen jätevaraston perustaminen Napolin maakunnassa sijaitsevaan Mariglianoon
 väliaikaisen pellettivaraston perustaminen Giuglianoon ("Taverna del Re").

Lopuksi yhden vetoomuksen esittäjät vastustavat jätehuoltolaitosta, jota rakennetaan Napolin 
maakunnassa sijaitsevaan Acerraan. He väittävät, että 6. ja 20. helmikuuta 2008 annetut 
hallituksen määräykset, jotka koskevat tariffimyönnytyksiä sähkönmyynnissä ja Acerraan 
rakenteilla olevan laitoksen toimintaa, rikkovat EU:n ja Italian lainsäädäntöä, erityisesti 
sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla
annettua direktiiviä 2001/77/EY1, jätteenpoltosta annettua direktiiviä 2000/76/EY (jäljempänä 
jätteenpolttodirektiivi)2 ja tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettua direktiiviä 85/337/ETY3.

Komissio on erittäin huolestunut jätekriisin puhkeamisesta, erityisesti kun otetaan huomioon 
jätteiden katujen ja teiden varsille jättämisestä kansanterveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
vakavat uhat. Komissio käynnisti tutkimuksen ja aloitti kesäkuussa 2007 Italiaa vastaan
rikkomusmenettelyn jätepuitedirektiivin (jätteistä annettu direktiivi 2006/12/EY4) 
virheellisestä soveltamisesta Campanian alueella. 

Rikkomusmenettelyssä komissio katsoi, etteivät Campanian alueen jätehuoltoverkosto ja 
jätteenkäsittelylaitokset olleet riittäviä, mistä aiheutuu ympäristö- ja terveysongelmia. Koska 
EU:n lainsäädäntöä rikottiin edelleen Campaniassa, komissio nosti 3. heinäkuuta 2008
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan.

Mainitun menettelyn yhteydessä komission yksiköt ovat seuranneet ja seuraavat jatkossakin 
tiiviisti Campanian tilanteen kehittymistä. Komissio seuraa myös toimia, joita Italian 
viranomaiset ovat toteuttaneet tai suunnittelevat toteuttavansa ratkaistakseen hätätilanteen 
sekä rakenteellisen ongelman, joka johtuu alueen jätehuoltoverkoston riittämättömyydestä. 

Komission virkamiehet ja Italian viranomaiset ovat jo tavanneet, ja uusia tapaamisia on 
suunnitteilla, jotta komissio voi seurata tilannetta. Tässä yhteydessä komissio tutkii
parhaillaan Italian viranomaisten kanssa yhteisön ympäristölainsäädännön soveltamista niiden 
toimien osalta, joita on toteutettu jätekriisin ratkaisemiseksi ja jätehuoltojärjestelmän 
kehittämiseksi.

Yksittäisten jätehuoltolaitosten sijainnin ja ominaisuuksien osalta on syytä huomata, että 
kansallisten viranomaisten toimivaltaan kuuluu arvioida jätehuoltolaitosten avaamiseen 
liittyviä riskejä. Komissio ei näin ollen voi puuttua kansallisten viranomaisten toimintaan 
tällaisen infrastruktuurin sijainnin ja ominaisuuksien osalta, mikäli päätökset tehdään yhteisön 
ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Acerran jätteenpolttolaitoksen osalta komissio katsoo, että edellä mainittu 6. helmikuuta 2008 
annettu määräys on sopusoinnussa direktiivin 2001/77/EY kanssa. Vaikka jätteiden 
biohajoamattomasta osasta tuotettua sähköä ei selvästi pitäisi määritellä direktiivissä 
tarkoitetuksi uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi sähköksi, direktiivissä ei estetä 

                                               
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.
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jäsenvaltioita antamasta tällaiselle sähköntuotannolle täysin samaa tukea kuin direktiivissä 
määritellylle uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle. Tällaisen tuen olisi kuitenkin 
oltava valtiontukea koskevien EU:n sääntöjen mukainen, ja komissio tutkii parhaillaan 
tukitoimia tältä osin.

Päätelmä

Komissio jatkaa täytäntöönpanotoimeaan Italiaa vastaan, kunnes yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä ei enää rikota. Asia, joka koskee puutteellista jätehuollon 
infrastruktuuriverkostoa, on parhaillaan vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa. Asiassa saadaan 
uutta tietoa tuomioistuimen annettua tuomionsa. Komissio jatkaa tilanteen seuraamista
varmistaakseen, että hätätilanteen ratkaisemiseksi toteutettavat toimet ovat yhdenmukaisia 
yhteisön ympäristölainsäädännön ja valtiontukea koskevien EU:n sääntöjen kanssa.


