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MEDDELANDE TILL KOMMISSIONEN

Angående: Framställning 0955/2008, ingiven av Ferdinando Kaiser (italiensk medborgare), 
om placeringen av ett avfallsupplag i Chiaiano (Italien)

Framställning 1011/2008, ingiven av A.S. (italiensk medborgare), om en 
avfallsdeponi i Chiaiano utanför Neapel (Italien).

1. Sammanfattning av framställning 0955/2008

Framställaren uttrycker sin oro över de italienska myndigheternas planer på att placera ett 
avfallsupplag i Chiaiano norr om Neapel, bara några hundra meter från det distrikt i Neapel 
där södra Italiens största sjukhus är beläget. Framställaren anger att området är tätbefolkat och 
utgör en del av Parco Metropolitano Delle Colline, ett av Neapels få grönområden. Det 
planerade avfallsupplaget ska placeras i ett före detta stenbrott för tuff som håller på att rasa 
samman. Framställaren är orolig för att giftigt avfall kan komma att placeras där. Eftersom 
tuff är mycket genomsläpplig kan grundvattnet lätt förorenas. Han ber Europaparlamentet att 
undersöka om den planerade placeringen av avfallsupplaget är förenlig med relevant 
lagstiftning på området.

Sammanfattning av framställning 1011/2008

Framställaren kritiserar de italienska myndigheternas planer på att placera en avfallsdeponi i 
Chiaiano, utanför Neapel. Enligt framställaren strider deponin mot nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftningen. Deponin är tänkt att placeras i ett tätbefolkat område som 
dessutom utgör en del av Parco Metropolitano Delle Colline. Enligt framställaren anser 
experter att placeringen av deponin, i ett gammalt stenbrott för brytning av tuffsten, inte är 
lämpat för avfallsdeponering eftersom grundvattnet lätt kan förorenas då tuffsten är en så 
porös bergart. Enligt framställaren kan även giftigt avfall komma att deponeras här. 
Framställaren anser att avfallsanläggningen inte skulle behövas om avfallshanteringspolitiken 
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ändrades, om man införde sopsortering och om avfallet bearbetades på mekaniskt/biologiskt 
sätt.

2. Tillåtlighet

Framställning 0955/2008 förklarades tillåtlig den 27 november 2008. Kommissionen har 
uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).

Framställning 1011/2008 förklarades tillåtlig den 10 december 2008. Kommissionen har 
uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009

Deponering är reglerad på gemenskapsnivå genom direktiv 1999/31/EG1 om deponering av 
avfall. Enligt bilaga I i deponeringsdirektivet måste man, vid lokalisering av en deponi, ta 
hänsyn till följande krav:

a) Avståndet från platsens yttre gräns till bostads- och rekreationsområden, vattenleder, 
vattenförekomster och jordbruksområden eller tätbebyggelse.

b) Förekomsten av grundvatten, kustvatten eller naturskyddszoner i området.

c) De geologiska och hydrogeologiska förhållandena i området.

d) Risken för översvämningar, sättningar, jordskred eller snöskred på platsen.

e) Skyddet av natur- eller kulturarvet i området. 

Deponin kan godkännas endast om den inte anses utgöra någon allvarlig risk för miljön med 
avseende på ovannämnda krav eller korrigeringar som ska vidtas. I direktivet anges inga krav 
på att man ska iaktta särskilda avstånd när man fattar beslut om lokalisering av deponin. 

Det måste påpekas att det är en medlemsstats behöriga myndigheter som ska välja lokalisering 
av en deponi och fatta beslut om tillstånd till en deponi. Dessa måste utvärdera de risker som 
är kopplade till igångsättande av nya avfallshanteringsanläggningar. Kommissionen kan inte 
ingripa i behöriga nationella myndigheters arbete med lokalisering och infrastrukturens 
egenskaper, om dessa beslut tas i enlighet med gemenskapens miljölagstiftning. 

Enligt artikel 8 i deponeringsdirektivet utfärdar den behöriga myndigheten inte tillstånd för 
deponering om inte deponin helt och hållet uppfyller alla krav som anges i 
deponeringsdirektivet och i annan tillämplig lagstiftning.

När det gäller möjlighet till förvaring av giftigt avfall förbjuds dessutom, enligt 
deponeringsdirektivet, deponering av en viss typ av avfall, som korrosivt eller infekterat 
sjukhusavfall och annat kliniskt avfall. I bilaga II till detta direktiv anges även kriterier och 
förfaranden för mottagning av avfall vid en deponi. Om en del av det avfall som ska förvaras 
karakteriseras som farligt ska detta hänvisas till en deponi för farligt avfall.

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
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I enlighet med direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall1 i vilket regler 
för farligt avfall fastslås, måste medlemsstaterna även säkerställa att olika slag av farligt avfall 
inte blandas och att farligt avfall inte blandas med icke-farligt avfall, och att nödvändiga 
åtgärder har vidtagits för att säkerställa hälsan för människa och miljö.

Även rådets direktiv 85/337/EEG2 i dess lydelse enligt rådets direktiv 97/11/EG3 och 
direktiv 2003/35/EG4 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer 
och program avseende miljön (EIA-direktivet) är tillämpliga för avfallsdeponier. Deponier för 
farligt avfall och deponier för icke-farligt avfall med en kapacitet som överskrider 100 ton per 
dag, uppräknade i direktivets bilaga I, punkterna 9 och 10, är skyldiga att undergå en 
miljökonsekvensbedömning enligt artikel 4.1 i direktivet. För övriga deponier, uppräknade i 
direktivets bilaga II, punkt 11.b, och som kan antas medföra stor inverkan på miljön till 
exempel på grund av deras karaktär, storlek eller läge, krävs att de genomgår en 
miljökonsekvensbedömning innan ett tillståndsförfarande inleds, enligt direktivets artikel 4.2. 
Vid beaktande av huruvida ett särskilt avfallsprojekt som hänförs till bilaga II i EIA-direktivet 
antas ge stor inverkan på miljön, måste de kriterier som beskrivs i direktivets bilaga III tas 
med i beräkningen, vilka bland annat inbegriper beaktande av projektets kumulativa effekter 
med andra projekt. För projekt som inbegrips av EIA-direktivet, ska utvärderingen ge 
information i enlighet med direktivets artikel 5. I EIA-direktivets bilaga IV uppräknas sådana 
informationskrav och man hänvisar uttryckligen bland annat till en beskrivning av dess 
kumulativa effekter. 

Om lokaliseringen av deponin slutligen skulle kunna påverka ett naturskyddsområde, måste 
myndigheterna iaktta artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG5 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter. Enligt detta måste varje plan och projekt som antas få en betydande påverkan 
på ett särskilt bevarandeområde eller på ett särskilt skyddsområde undergå en lämplig 
bedömning av dess påverkan på platsen utifrån de mål som anges i direktivet. 

Slutsatser

Enligt den information som tillhandahållits av framställaren är den deponi som det hänvisas 
till fortfarande i planeringsstadiet. På detta stadium skulle det därför vara förhastat att anta att 
direktiv 1999/31/EG, det ändrade direktiv 85/337/EEG och direktiv 92/43/EG har överträtts. 
Om framställaren tillhandahåller ytterligare information som visar motsatsen ska 
kommissionen med glädje undersöka detta. 

                                               
1 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.
2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48.
3 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
4 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
5 EGT L 206, 22.08.1992


