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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0955/2008 af Ferdinando Kaiser, italiensk statsborger, om placering 
af en losseplads i Chiaiano (Italien)

Andragende 1011/2008 af A.S., italiensk statsborger, om en losseplads i Chiaiano 
ved Napoli (Italien)

1. Sammendrag af andragende 0955/2008

Andrageren er bekymret over de italienske myndigheders planer om at placere en losseplads i 
Chiaiano nord for Napoli kun nogle få hundrede m fra den del af Napoli, hvor Syditaliens 
største hospitaler er beliggende. Andrageren oplyser, at området er tæt befolket og udgør en 
del af Parco Metropolitano Delle Colline, et af de få grønne områder i Napoli. Den 
projekterede losseplads skal placeres i et tidligere tufstensbrud, som er tæt på at styrte 
sammen. Andrageren udtrykker bekymring over muligheden for, at toksisk affald deponeres 
på stedet, idet der er stor risiko for forurening af det underliggende grundvand - tufsten er let 
gennemtrængelig. Han anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, hvorvidt den 
projekterede losseplads er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Sammendrag af andragende 1011/2008

Andrageren protesterer imod de italienske myndigheders planer om at anlægge en losseplads i 
omegnen af hendes bopæl i Chiaiano ved Napoli. Ifølge andrageren er anlægget af denne 
losseplads i strid med den nationale og den europæiske lovgivning. Placeringen af 
lossepladsen befinder sig i et tætbefolket område, som desuden udgør en del af Parco 
Metropolitano Delle Colline. Ifølge andrageren har eksperter påpeget, at placeringen af den 
planlagte losseplads, et tidligere tufstenbrud, ikke er egnet til deponering af affald, idet der 
under området befinder sig et vandholdigt jordlag, som let ville kunne blive forurenet, da 
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tufsten er en meget porøs stentype. Ifølge andrageren vil der også kunne deponeres giftigt 
affald på denne losseplads. Andrageren mener, at anlæggelsen af lossepladsen ikke ville være 
nødvendig, såfremt affaldsbehandlingspolitikken blev ændret, og affaldet blev afhentet, 
sorteret og behandlet ved hjælp af mekanisk-biologiske metoder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0955/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 
2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
Andragende 1011/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. december 
2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Deponeringsanlæg er reguleret på fællesskabsplan af Rådets direktiv 1999/31/EF1 om 
deponering af affald. I henhold til bilag I til direktivet om deponering af affald skal der ved 
placeringen af et deponeringsanlæg tages hensyn til:

a) afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative områder, 
vandveje, vandområder og andre landbrugs- og byområder

b) forekomsten af grundvand, kystnære vandområder eller fredede arealer i området

c) områdets geologiske og hydrogeologiske forhold

d) risikoen for oversvømmelse, sætning, jordskred eller laviner på anlægget

e) 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. Direktivet indeholder ingen krav om overholdelse af 
specifikke afstande, når der træffes beslutning om placeringen af et deponeringsanlæg.

Det skal bemærkes, at valget af deponeringsanlæggets beliggenhed og beslutningen om at 
godkende et deponeringsanlæg påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder. De 
kompetente myndigheder skal vurdere de risici, der er forbundet med åbning af nye 
affaldshåndteringsanlæg. Kommissionen har ikke kompetence til at gribe ind i de nationale 
myndigheders beslutninger om placering af disse infrastrukturer og deres karakteristika, i det 
omfang disse beslutninger er i overensstemmelse med Fællesskabets miljølovgivning

I henhold til artikel 8 i direktivet om deponering af affald godkender den kompetente 
myndighed kun et deponeringsanlæg, hvis den har vished for, at projektet opfylder alle de 
relevante krav i direktivet om deponering af affald samt anden gældende lovgivning.

Med hensyn til deponering af giftigt affald på deponeringsanlæg forbyder direktivet om 
deponering af affald desuden deponering af visse former for affald såsom ætsende eller 
smitsomt affald fra hospitaler og klinikker. I bilag II til dette direktiv fastsættes desuden 
kriterier og procedurer for affaldsmodtagelse på deponeringsanlæg. Affald, der karakteriseres 
                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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som farligt, skal deponeres på deponeringsanlæg for farligt affald.

I henhold til direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald1, der fastsætter 
regler om farligt affald, skal medlemsstaterne også sikre, at forskellige former for farligt 
affald ikke blandes, og at farligt affald ikke blandes med ikkefarligt affald, medmindre der er 
truffet de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden og miljøet.

Rådets direktiv 85/337/EØF2 som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 2003/35/EF4 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) 
finder desuden anvendelse på anlæg til bortskaffelse af affald. Deponeringsanlæg til farligt 
affald eller deponeringsanlæg til ikkefarligt affald med en modtagekapacitet på over 100 t pr. 
dag, som opført i direktivets bilag I, punkt 9 og 10, skal undergives en vurdering af 
indvirkningen på miljøet i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1. Andre deponeringsanlæg, 
som opført i direktivets bilag II, punkt 11 b), skal undergives en miljøvurdering, inden der 
gives byggetilladelse i henhold til direktivets artikel 4, stk. 2, når det vurderes, at de bl.a. på 
grund af deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved 
vurderingen af, hvorvidt et bestemt affaldsprojekt, der falder ind under bilag II i VVM-
direktivet, kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der tages højde for kriterierne i 
direktivets bilag III, som bl.a. omfatter hensyntagen til projektets kumulative virkninger med 
andre projekter. For projekter, der gøres til genstand for en VVM-procedure, skal der ved 
vurderingen tilvejebringes oplysninger i overensstemmelse med direktivets artikel 5. I VVM-
direktivets bilag IV anføres disse oplysningskrav, og der henvises bl.a. udtrykkeligt til en 
beskrivelse af projektets kumulative virkninger.

Såfremt deponeringsanlæggets placering har indvirkning på et naturbeskyttelsesområde, skal 
myndighederne overholde artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF5 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter. Dette kræver, at alle planer eller projekter, der kan påvirke særlige 
bevaringsområder eller særligt beskyttede områder væsentligt, skal underkastes en 
tilstrækkelig vurdering af deres virkninger på lokaliteten set i forhold til målene i direktivet.

Konklusioner
Ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, antager Kommissionen, at det 
pågældende deponeringsanlæg stadig er i planlægningsfasen. På dette tidspunkt forekommer 
det derfor for tidligt at antage, at direktiv 1999/31/EF, direktiv 85/337/EØF som ændret og 
direktiv 92/43/EØF er overtrådt. Såfremt andrageren fremsender yderligere oplysninger om 
det modsatte, vil Kommissionen naturligvis med glæde undersøge spørgsmålet."

                                               
1 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
3 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
4 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
5 EFT L 206 af 22.7.1992.


