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Asia: Vetoomus nro 0955/2008, Ferdinando Kaiser, Italian kansalainen, 
jätteidenkäsittelylaitoksen sijainnista Chiaianossa Italiassa

Vetoomus nro 1011/2008, A.S., kaatopaikan sijoittamisesta Italiassa Napolin 
lähellä sijaitsevaan Chiaianoon

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0955/2008

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan Italian viranomaisten suunnitelmista sijoittaa 
jätteidenkäsittelylaitos Napolin pohjoispuolella sijaitsevaan Chiaianoon vain muutaman sadan 
metrin päähän Napolin kunnasta alueelle, jolla sijaitsevat Etelä-Italian suurimmat sairaalat. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että alue on tiheästi asuttua ja muodostaa osan Parco 
Metropolitano Delle Colline -puistosta, joka on yksi harvoista Napolin viheralueista. 
Suunniteltu jätteidenkäsittelylaitos aiotaan sijoittaa entiseen sortumaisillaan olevaan
tuhkakivilouhokseen. Vetoomuksen esittäjä on huolissaan mahdollisuudesta, että sinne 
hävitettäisiin myrkyllisiä jätteitä, sillä alla oleva pohjavesi voi helposti pilaantua läpäisevän 
tuhkakiven vuoksi. Hän pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan, noudattaako suunniteltu 
jätteidenkäsittelylaitos asiaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1011/2008

Vetoomuksen esittäjä valittaa Italian viranomaisten suunnitelmista sijoittaa kaatopaikka hänen 
kotinsa lähelle Napolin lähettyvillä sijaitsevaan Chiaianoon. Hän väittää, että tämä rikkoo 
sekä kansallista että yhteisön lainsäädäntöä. Suunniteltu kaatopaikka sijaitsisi tiheään asutulla 
alueella, joka lisäksi on osa Parco Metropolitano Delle Colline -puistoa. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan asiantuntijat pitävät suunnitellun kaatopaikan sijoituspaikkaa, entistä 
tuhkakivilouhosta, sopimattomana jätteenkäsittelyyn, koska sen alla oleva pohjavettä johtava 
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kerros voi helposti pilaantua, sillä tuhkakivi on hyvin läpäisevä kivilaji. Hän väittää myös, 
että kaatopaikalle sijoitettaisiin mahdollisesti myös myrkyllisiä jätteitä. Hänen mielestään 
kaatopaikka olisi tarpeeton, jos jätteenkäsittelypolitiikkaa muutettaisiin siten, että jäte 
eroteltaisiin ennen kuljetusta ja käsiteltäisiin mekaanisesti tai biologisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus nro 0955/2008 otettiin käsiteltäväksi 27. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin 
toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Vetoomus nro 1011/2008 otettiin käsiteltäväksi 10. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin 
toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Kaatopaikoista on yhteisön tasolla säädetty kaatopaikoista annetulla 
direktiivillä 1999/31/EY1. Kaatopaikkadirektiivin liitteen I mukaan kaatopaikan sijainnin 
osalta on otettava huomioon vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin tekijöihin:

a) välimatkat kaatopaikka-alueen rajojen ja asuin- ja virkistysalueiden, vesiteiden, vesistöjen 
sekä muiden maatalous- ja kaupunkialueiden välillä

b) alueella esiintyvät pohjavedet, rannikkovedet tai luonnonsuojeluvyöhykkeet

c) alueen geologiset ja hydrogeologiset olosuhteet

d) alueen tulvimis-, vajoamis-, maanvieremä- tai lumivyöryvaarat

e) alueen luonnonperinnön tai kulttuuriperinnön suojelu.

Kaatopaikka voidaan hyväksyä vain, jos alueen ominaisuudet suhteessa edellä mainittuihin 
vaatimuksiin tai suunnitellut korjaavat toimenpiteet osoittavat, että kaatopaikka ei aiheuta 
vakavaa vaaraa ympäristölle. Direktiivi ei sisällä tarkoin määritettyjä välimatkoja koskevia 
vaatimuksia, joita tulisi noudattaa kaatopaikan sijainnista päätettäessä.

On todettava, että kaatopaikan sijainnista ja luvan antamisesta kaatopaikalle päättävät 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset. Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 
uuden jätteenkäsittelylaitoksen avaamiseen liittyvät riskit. Komissio ei voi puuttua 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimintaan infrastruktuurin sijaintiin ja 
ominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä, mikäli päätökset tehdään yhteisön 
ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Kaatopaikkadirektiivin 8 artiklan mukaan toimivaltainen viranomainen myöntää 
kaatopaikkaluvan ainoastaan, jos kaatopaikkahanke täyttää kaikki kaatopaikkadirektiivin ja 
muun sovellettavan lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset.

Myrkyllisen jätteen mahdollisen sijoittamisen osalta kaatopaikkadirektiivissä kielletään 
tietynlaisten jätteiden, esimerkiksi syövyttävän jätteen tai tartuntavaarallisen sairaalajätteen tai 
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muiden kliinisten jätteiden sijoittamisen kaatopaikalle. Lisäksi direktiivin liitteessä II 
luetellaan jätteen kaatopaikkakelpoisuuden perusteet ja menettelyt. Mikäli sijoitettavaksi 
aiottu jäte määritellään vaaralliseksi, se on ohjattava vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Vaarallisista jätteistä 12. joulukuuta 1991 annetussa direktiivissä 91/689/ETY1 annetaan 
vaarallisia jätteitä koskevia sääntöjä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, ettei eri luokkiin kuuluvia vaarallisia jätteitä sekoiteta keskenään ja ettei 
vaarallisia jätteitä sekoiteta vaarattomien jätteiden kanssa, paitsi jos on toteutettu tarvittavat 
toimenpiteet ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Myös tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu 
neuvoston direktiivi 85/337/ETY2 (YVA-direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/11/EY3 ja direktiivillä 2003/35/EY4, koskee jätteiden käsittelylaitoksia. 
Direktiivin liitteessä I olevassa 9 ja 10 kohdassa lueteltujen ongelmajätteiden sijoittamiseen 
tarkoitettujen kaatopaikkojen tai muiden kuin ongelmajätteiden sijoittamiseen tarkoitettujen 
kaatopaikkojen, joiden kapasiteetti on yli 100 tonnia päivässä, osalta on tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi direktiivin 4 artiklan 1 kohdan nojalla. Direktiivin liitteessä II 
olevassa 11 kohdan b alakohdassa lueteltujen muiden kaatopaikkojen osalta edellytetään 
ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä ennen luvan antamista direktiivin 4 artiklan 
2 kohdan nojalla, jos katsotaan, että niillä on muun muassa laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa 
vuoksi todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kun harkitaan, onko 
YVA-direktiivin liitteessä II olevaan luetteloon sisältyvällä tietyllä jätehankkeella 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, on otettava huomioon direktiivin 
liitteessä III määritellyt perusteet, joihin sisältyy muun muassa hankkeen yhteisvaikutuksen 
huomioon ottaminen muiden hankkeiden kanssa. Ympäristöarviointia edellyttävistä 
hankkeista tehdyistä arvioinneista on käytävä ilmi direktiivin 5 artiklan mukaiset tiedot. 
YVA-direktiivin liitteessä IV luetellaan näitä tietoja koskevat vaatimukset ja viitataan suoraan 
muun muassa kuvaukseen hankkeen kasautuvista vaikutuksista. 

Lopuksi, mikäli kaatopaikan sijainnilla on vaikutuksia luonnonsuojelualueeseen, 
viranomaisten on noudatettava luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY5 6 artiklan 3 kohtaa. Siinä edellytetään, että kaikki 
suunnitelmat tai hankkeet, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi erityisten suojelutoimien 
alueisiin, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, mitkä ovat niiden vaikutukset alueeseen 
direktiivin tavoitteet huomioon ottaen.

Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen perusteella komissiolla on se käsitys, että kyseinen 
kaatopaikka on vielä suunnitteluvaiheessa. Siksi tässä vaiheessa on liian aikaista olettaa, että 
direktiiviä 1999/31/EY, direktiiviä 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, ja 
direktiiviä 92/43/EY on rikottu. Mikäli vetoomuksen esittäjä antaa muuhun viittaavia 
lisätietoja, komissio tietenkin tutkii ne mielellään. 
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