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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0276/2008 af Roberto Giurastante, italiener statsborger, for 
Greenaction Transnational, om forurening fra losseplads med giftigt affald i 
feriebyen Barcola nær Trieste (Italien)

1. Sammendrag

Andrageren udtrykte bekymring over forureningen fra en losseplads i Barcola nær Trieste, 
som skyldes forskellige stoffer, herunder aske fra affaldsforbrænding indeholdende dioxin. 
Lossepladsen er beliggende nær havet og ved siden af et meget besøgt badeområde. 
Andrageren har offentligt givet udtryk for sin bekymring med hensyn til faren for forurening. 
Efterforskningen blev imidlertid indstillet i 2007, og der blev ikke indført nogen 
beskyttelsesforanstaltninger til trods for myndighedernes erkendelse af, at der forelå en fare. 
Sagen er blevet henvist til de administrative myndigheder. Andrageren anfører, at han ikke 
kan få adgang til dokumenter, der angiver forureningsniveauerne, idet han gør gældende, at 
han er berettiget hertil i henhold til Århuskonventionen. Han fastholder også, at de italienske 
myndigheder har overtrådt europæisk lovgivning og anmoder som følge heraf Europa-
Parlamentet om at træffe de fornødne foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Ifølge de påstande, der er fremsat af andrageren, er Kommissionen klar over, at det 
pågældende deponeringsanlæg i Barcola modtager ikke forbehandlet farligt affald, der således 
har potentielle negative indvirkninger på miljøet og folkesundheden.
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Formålet med direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1 er at træffe foranstaltninger, der, 
så vidt det er muligt, kan forebygge eller begrænse miljøbelastningen samt eventuelle heraf 
følgende risici for menneskers sundhed.

Det fremgår, at deponeringsanlægget i Barcola allerede var i drift, da direktivet om 
deponering af affald trådte i kraft. Dette direktivs artikel 14 bestemmer, at medlemsstaterne 
skal træffe foranstaltninger for at deponeringsanlæg, som har fået en tilladelse, eller som 
allerede var i drift, da direktivet om deponering af affald blev gennemført i national 
lovgivning - den 16. juli 2001 - ikke må fortsætte, medmindre en behandlingsplan for 
anlægget anvendes for at opfylde kravene i direktivet om deponering af affald (med 
undtagelse af kravene vedrørende placering af anlægget). Behandlingsplanen for anlægget 
skal være klar inden den 16. juli 2009. 

Hvis det affald, der deponeres i Barcola er farligt, skal deponeringsanlægget således 
overholde de specifikke krav, der er angivet i bilag I i direktivet om bortskaffelse af affald.

Det angives i artikel 6, litra a), i direktivet om deponering af affald, at kun affald, der har 
været underkastet behandling, må deponeres på deponeringsanlæg. Endvidere indeholder 
Rådets beslutning 2003/33/EF2 bestemmelser om kriterier og procedurer for modtagelse af 
affald på deponeringsanlæg i henhold til principperne i bilag II i direktivet om deponering af 
affald.

Konklusioner

For at kaste lys over de påstande, andrageren har fremsat, vil Kommissionen anmode de 
kompetente italienske myndigheder om en udtalelse."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Spørgsmålet om affaldshåndtering
I medfør af artikel 4 i rammedirektivet om affald3 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at affald nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers 
sundhed eller miljøet bringes i fare, og navnlig uden at der skabes risiko for hverken vand, 
luft eller jord, eller for fauna og flora. Medlemsstaterne skal derudover træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald. 
Italien besvarede Kommissionens henvendelse med en skrivelse af 21. november 2008, hvori 
de italienske myndigheder anfører, at rehabiliteringsproceduren for det lukkede 
deponeringsanlæg (lukket siden den 31. maj 1983) stadig er under afvikling, og at det vil 
fremgå af den risikoanalyse, der skal gennemføres af den ansvarlige part, hvilke yderligere 
foranstaltninger, om nogen, der skal gennemføres.
Deponeringsanlægget blev brugt til deponering af inert affald og aske fra den gamle bys 
forbrændingsanlæg. I 2005 indledte havnemyndigheden i Trieste, under hvis jurisdiktion 
deponeringsanlægget hørte, på eget initiativ procedurer til rehabilitering af det forurenede 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
2 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 27.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald, EUT L 114, af 27.4.2006, s. 9. 
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område. Der blev i den forbindelse gennemført undersøgelser af private laboratorier, samt 
senere af et offentligt laboratorium (ARPA), herunder prøver af jord, grundvand, 
havsediment, overfladevand og luft. 
ARPA er nået frem til følgende foreløbige resultater:

1. Der blev ikke påvist dioxiner i jorden eller i luftbåret støv.
2. Der blev fundet mindre mængder forbrændingsaske. 
3. Der blev ikke fundet asbest. 
4. Det jordlag, der var i kontakt med affaldet, viste værdier, der overstiger 

grænseværdierne for forurening.
5. Der blev ikke registreret værdier, der overstiger forureningsgrænseværdierne, i 

grundvandet.
6. Havvandet viste ingen tegn på at være blevet forurenet af deponeringsanlægget.
7. Havsedimentet er komplekst og påvirkes af aktiviteterne i den nærtliggende havn i 

Trieste og af søtrafikken, og myndighederne mener derfor, at dette aspekt skal 
undersøges nærmere.

De kompetente myndigheder har med henvisning til ovenstående truffet de rette 
nødforanstaltninger til at sikre området. Problemet med aske under punkt 2 blev f.eks. løst ved 
at udlægge et 30-50 cm lag stenflis for at forhindre vinderosion og frigivelse i atmosfæren. 
Der blev også givet tilladelse til opførelse af nye bygninger til brug for sports- og 
vandsportsforeninger i området omkring volden ind til deponeringsanlægget, hvilket betyder, 
at der er blevet lagt asfalt. Endelig har kommunen i Trieste forbudt udgravninger af enhver art 
på volden.

Spørgsmålet vedrørende Århuskonventionen
Andrageren anfører, at han ikke har kunnet få adgang til dokumenterne i den undersøgelse, 
som statsadvokaten i Trieste har udført, herunder en ekspertudtalelse om deponeringsanlægget 
i Barcola. Han mener, at denne afvisning af aktindsigt er i strid med Århuskonventionen om 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet1.
Det fremgår tydeligt af andragendet, at sagen henholder sig til en strafferetlig undersøgelse. 
Århuskonventionen vedrører bl.a. offentlig adgang til miljøoplysninger, som opbevares af de 
offentlige myndigheder i medfør af konventionen. I konventionens artikel 2, stk. 2, fastsættes 
det imidlertid, at "Organer eller institutioner, der handler som dømmende eller lovgivende 
myndighed, er ikke omfattet af denne definition".
Direktiv 2003/4/EF2 har til formål at revidere fællesskabslovgivningen, så den er fuldt 
kompatibel med denne konvention. I direktivets artikel 2, stk. 2, defineres de offentlige 
                                               
1 Rådets afgørelse af 17. februar 2005 vedrører indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen 

om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet, EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1. Det Europæiske Fællesskab tiltrådte 
Århuskonventionen den 17.05.05.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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myndigheder, og det tilføjes, at "medlemsstaterne kan bestemme, at denne definition ikke 
omfatter organer eller institutioner, når de udøver dømmende eller lovgivende myndighed".
Denne bestemmelse er i fuld overensstemmelse med konventionen.
Det betyder, at de offentlige myndigheder har ret til at nægte adgang til oplysninger, som 
ifølge konventionen er klassificeret som miljøoplysninger, og som vedrører sager som den, 
der henvises til i andragendet.

Konklusioner
Kommissionen konstaterer, at der aktuelt foretages rehabiliteringsprocedurer, og antager, at 
de risikoanalyser, der skal udfærdiges af den ansvarlige part, og navnlig problemstillingerne 
under punkt 4 og 7 ovenfor, vil blive behandlet korrekt og til de kompetente myndigheders 
tilfredshed. Kommissionen vil, når det skønnes hensigtsmæssigt, anmode de kompetente 
italienske myndigheder om en opdateret redegørelse, og vil holde Udvalget for Andragender 
underrettet om udviklingen i sagen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26, oktober 2009.

"Resultatet af de undersøgelser, der blev gennemført af private laboratorier og efterfølgende 
af et offentligt laboratorium – ARPA – var allerede indarbejdet i Kommissionens forrige 
meddelelse af 20. februar 2009 (se punkt 1 til 7).

I endnu en skrivelse af 3. juli 2009 anmodede Kommissionen om præcisering og opfølgning 
fra de italienske myndigheder vedrørende punkt 4 og 7 ovenfor om deponeringsanlæg og 
sedimenter.

Den 6. august 2009 svarede Italien som følger:

Punkt 4: ("Det jordlag, der var i kontakt med affaldet, viste værdier, der overstiger 
grænseværdierne for forurening"): Ifølge det summariske karakteriseringsdokument vedtaget 
af regionen Friuli Venezia Giulia synes de forurenende stoffer at være begrænset til området 
ved Barcola-dæmningen med i øjeblikket få eller ingen udslip, som påvirker de 
omkringliggende områder eller mennesker i området, eller til havområderne nær dæmningen.

Under alle omstændigheder har havnemyndigheden i Trieste afsluttet stabiliseringsarbejdet i 
området og dermed fjernet enhver tilbageværende mulighed for, at dioxiner kan bæres af 
vinden og få hudkontakt med mennesker og/eller forurene miljøet. Dette er opnået ved at 
dække blotninger med lag af grus eller ved at asfaltere dem.

Punkt 7: ("Havsedimentet er komplekst og påvirkes af aktiviteterne i den nærtliggende havn i 
Trieste og af søtrafikken, og myndighederne mener derfor, at dette aspekt skal undersøges 
nærmere"): Havnemyndigheden i Trieste har afsluttet karakteriseringsplanen for havområdet 
ved deponeringsanlægget. Den omfattede 31 undersøgelser til havs for at søge efter metaller, 
PCB, PAH, TBT, asbest osv. samt toksikologiske undersøgelser og bioakkumulerende 
foranstaltninger om bløddyrorganismer fra området ved deponeringsanlægget. Resultaterne 
viser, at dioxinernes lave vandopløselighed og deres manglende tilstedeværelse i luftbårne 
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partikler begrænser deres udbredelse fra land til hav. Endvidere er værdierne for 
dioxinkoncentrationer fundet i sedimenter betydeligt lavere (flere hundrede gange lavere) end 
de, der er fundet på land.

Konklusioner

I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at de kompetente myndigheder har truffet 
foranstaltninger for at afhjælpe situationen ved deponeringsanlægget i Barcola. Kommissionen 
kan derfor ikke påvise nogen mulig overtrædelse af EU's affaldslovgivning i denne sag."


