
CM\749979DA.doc PE404.461/REVv01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0788/2007 af Werner Pichler, italiensk statsborger, om indsigelse 
mod losseplads med giftigt byaffald

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod de lokale myndigheders forsømmelse, da de undlod at 
forsegle en nedlagt losseplads ordentligt, hvorved de skabte en risiko for forurening af jorden
og grundvandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

"Baggrund

Andrageren henviser til de lokale myndigheders forsømmelse, da de undlod at forsegle en 
nedlagt losseplads ordentligt, hvorved de skabte en risiko for forurening af jorden og 
grundvandet.

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1 finder kun anvendelse på deponeringsanlæg, 
som er i drift. Selv om direktivet om deponering af affald indeholder bestemmelser om 
lukningsprocesser, finder disse endnu ikke anvendelse på deponeringsanlæg, som er lukket før

                                               
1 EFT L 192 af 16.7.1999, s. 1.



PE404.461/REVv01-00 2/5 CM\749979DA.doc

DA

datoen for direktivets omsætning i national ret - 16. juli 20011.

Ifølge andragendet blev deponeringsanlægget anvendt i 1980'erne. Det forstås således, at 
deponeringsanlægget blev lukket inden ovennævnte omsætningsdato, og direktivet om 
deponering af affald finder således ikke anvendelse i dette tilfælde.

I artikel 4 i direktiv 2006/12/EF om affald2 fastslås det imidlertid, at medlemsstaterne skal 
træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affald nyttiggøres eller bortskaffes, uden 
at menneskers sundhed eller miljøet bringes i fare, f.eks. ved at forbyde ukontrolleret 
bortskaffelse af affald.

Det bør ligeledes bemærkes, at medlemsstaterne gennem vandrammedirektivet, 2000/60/EF3, 
er forpligtet til at forebygge enhver forringelse af vandkvaliteten og opnå god vandkvalitet 
som hovedregel inden 2015. Udsatte vandforekomster vil i sidste instans være underlagt 
direktivets program af foranstaltninger for at opnå god vandkvalitet inden 2015 eller være 
omfattet af undtagelser, forudsat at visse strenge betingelser opfyldes. Foranstaltninger for at 
forebygge forekomst af farligt forurenende stoffer i grundvandet eller begrænse forekomsten 
af andre forurenende stoffer (som de, der stammer fra ikke påvirkede deponeringsanlæg) er 
obligatoriske i henhold til direktiv 80/68(EØF4 - se også artikel 6 i direktiv 2006/118/EF5.

Konklusioner

I lyset af ovenstående mener Kommissionen, at Republikken Italien ved at undlade at træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger og lukke det ubrugte deponeringsanlæg korrekt ikke har 
opfyldt de relevante forpligtelser i henhold til direktiv 2006/12/EF. Som følge deraf vil 
Kommissionen anmode de kompetente italienske myndigheder om en udtalelse"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Den 28. februar 2008 skrev Kommissionen til de italienske myndigheder for at undersøge de 
påstande, andrageren har fremsat. I deres brev af 5. marts 2008 anfægtede de italienske 
myndigheder påstandene i Kommissionens brev som følger:

- Forsømmelighed hos de italienske lokale myndigheder i Castello-Molina, da de 
undlod at forsegle en nedlagt losseplads ordentligt.

Den ukontrollerede losseplads "Dosso Brozin" i kommunen Castello-Molina di Fiemme blev 
nedlagt i 1983. Samme år blev en kontrolleret losseplads opført i Valzelfena i kommunerne 
Cavalese og Tesero blot nogle få kilometer fra landsbyen Castello-Molina.

I artikel 21 i regionsloven nr. 29 af 20. december 1982 blev det fastslået, at regionen inden 
den 5. juli 1983 skulle identificere de ukontrollerede lossepladser i området, der skulle 
forbedres og rehabiliteres. Denne opgave, der blev varetaget af de ansvarlige regionale 
                                               
1 Betragtning 25 i direktivet om deponering af affald.
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
4 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43.
5 EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19-31.
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myndigheder for beskyttelsen af hygiejne, sanitet, skove, veje og miljø, blev afsluttet i foråret 
1983, og der blev udarbejdet en plan for bl.a. Brozin-lossepladsen.

I de daværende dokumenter, der indeholder en beskrivelse af deponeringsanlæggets placering, 
forklares det, at området dækkede omkring 3.000 m² og var inddelt i to 4-5 meter høje dynger 
i et klippefyldt område dækket af et tyndt lag overfladejord. Der løb ikke overfladevand fra 
bjerget ned gennem deponeringsanlægget, og der var heller ikke vand under 
deponeringsanlægget. Det blev omgående foreslået at rehabilitere lossepladsen ved at 
udjævne affaldet med en gravemaskine og dække det med mindst 30-40 cm jord beplantet 
med græsser og lokale træsorter.

Rehabiliteringsplanen for deponeringsanlægget blev forelagt for den geologiske afdeling i den 
selvstyrende provins Trento, der i sit notat af 15. juni 1987 til distriktet Valle di Fiemme 
afgav følgende foreløbige udtalelse:

"Der blev derfor foretaget en undersøgelse både for at fastslå eventuelle geologiske 
kontraindikationer for det planlagte arbejde og for at tilvejebringe de fornødne oplysninger 
til en effektiv gennemførelse af arbejdet. I lyset af ovenstående fremstår forslagene om 
rehabilitering korrekte og bæredygtige både fra et geoteknisk og et hydrogeologisk 
synspunkt."   

Desuden blev en regional rehabiliteringsplan for forurenede områder1 godkendt, og et 
regionalt register over anlæg, der skulle rehabiliteres inden for rammerne af artikel 17 i det 
ministerielle dekret nr. 471 af 25. oktober 1999, blev udarbejdet og inddelt i tre lister, hvoraf 
den sidste liste vedrørende rehabiliterede deponeringsanlæg for fast husholdningsaffald 
omfatter samtlige rehabiliteringsforanstaltninger for gamle ukontrollerede lossepladser.
Brozin-lossepladsen er opført på denne liste som SIB47002, idet forkortelsen SIB henviser til 
et rehabiliteret anlæg.

Hensigten med denne liste er at minde de regionale myndigheder om, at disse lossepladser er 
blevet rehabiliteret, således at der ikke gives tilladelse til at anvende området til andre formål 
end det oprindelige, og i tilfælde af arbejde eller andre tiltag, der uundgåeligt vil påvirke 
lossepladsen, skal de involverede vedtage de nødvendige sikkerheds-, tilsyns- og 
rehabiliteringsforanstaltninger for det pågældende anlæg.

Der blev endvidere indført en overgangsordning for eksisterende anlæg, således at 
forvaltningsorganet kunne opfylde kravene for lossepladsen inden for en given periode, der 
blev fastsat af regionen på grundlag af de dermed forbundne miljørisici og den tekniske og 
økonomiske bæredygtighed. Forseglingen af kommunale lossepladser var kun et krav i de 
tilfælde, hvor de øverste jordlags tykkelse, permeabilitet og opsamlings- og 
optagelseskapacitet mellem affaldet og grundvandet ikke kunne forhindre forureningen af 
vandet2.

                                               
1 Godkendt af de regionale myndigheder ved afgørelse nr. 2631 af 17. oktober 2003.
2 Punkt 4.2.2 (e) i bilaget til udvalgets beslutning: "[…] I tilfælde af anlæg, for hvilke en forsegling med 
syntetiske materialer, perkolatbehandling eller indeslutningssystemer ikke er blevet planlagt, skal regionen 
inden udstedelsen af en foreløbig tilladelse kontrollere ved en hydraulisk, geologisk og hydrogeologisk 
undersøgelse, at de øverste jordlags tykkelse, permeabilitet og opsamlings- og optagelseskapacitet mellem 
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- Lossepladsen blev brugt i 1980'erne, den er ikke beskyttet mod perkolat og indeholder 
over 30.000 m³ affald, herunder maling, batterier, asbest og andet farligt affald.

Tilstedeværelsen af farligt affald (asbest, bilbatterier m.m.) blev faktisk bekræftet ved 
kontroller, der blev foretaget på stedet af provinsens offentligt ansatte i fællesskab med 
offentligt ansatte fra kommunen Castello-Molina den 17. april 2008. Affaldet omfatter en lille 
smule asbestcement i rørdele (omkring 1 m i alt), et stykke af en Eternitlignende plade, et 
fjernsyn og andre typer ikkefarligt affald (et dæk, rester af produkter til plantebeskæring, en
spand m.m.), der er blevet deponeret i starten af den skovvej, der fører til lossepladsen, i et 
lavt trafikeret område, som ikke desto mindre er frit tilgængeligt for alle. Tilstedeværelsen af 
de vegetabilske rester og asbestcementrørenes og fjernsynets tilstand antyder, at de er blevet 
deponeret efter lukningen og rehabiliteringen af lossepladsen.

- Lossepladsen ligger mindre end 200 m fra vandreservoiret for Predaia-Molina di 
Fiemme (Trento).

Hvad angår det offentlige vandforsyningsbassin i nærheden af lossepladsen, har både 
kontrollerne på stedet og det rådførte kompetente regionale organ fastslået, at bassinet ikke 
direkte forsynes med grund- eller overfladevand, men med drikkevand fra en vandtank, der 
ligger 1.059 km fra det, dvs. i sikker afstand fra lossepladsen. Da der er mangel på rene 
vandressourcer eller pumpningsanlæg i området, er vandforsyningen i kommunen Castello-
Molina i vid udstrækning afhængig af et system med vandtanke, der er placeret i stadigt 
stigende højde og indbyrdes forbundet gennem et netværk af stål- og støbejernsrør.

- Trods andragerens klager på lokalt plan, har situationen endnu ikke ændret sig.

Som forklaret ovenfor foretog provinsens offentligt ansatte i fællesskab med offentligt ansatte 
fra kommunen Castello-Molina kontroller på stedet den 17. april 2008. De kompetente 
myndigheder rapporterede, at der omgående var blevet truffet foranstaltninger til at bortskaffe 
affaldet, og at passende tekniske og retlige foranstaltninger allerede er blevet truffet på 
kommunalt plan for at gennemføre specifikke kontroller af kvaliteten af de berørte 
miljøkomponenter med henblik på at fastslå tilstedeværelsen af forurening.

Konklusion

De kompetente italienske myndigheder mener, at den selvstyrende provins Trento har handlet 
i fuld overensstemmelse både administrativt og teknisk med den gældende lovgivning på 
tidspunktet for opførelsen og den senere rehabilitering af lossepladsen. Der er endvidere 
blevet truffet foranstaltninger til konstatering og fjernelse af den (lille) affaldsmængde, der er 
blevet deponeret på den rehabiliterede losseplads.

Kommissionen har taget højde for ovennævnte oplysninger fra de italienske myndigheder og 
mener, medmindre andrageren kommer med yderligere påstande underbygget af klare beviser 
for ulovlig praksis på det gamle deponeringsanlæg "Dosso Brozin", at det gamle 

                                                                                                                                                  
affaldet og grundvandet ikke forhindrer forureningen af vandet. Den endelige tilladelse skal udstedes på 
grundlag af de resultater, der er opnået efter en passende prøveperiode."
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deponeringsanlæg er blevet rehabiliteret i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at 
den ulovlige deponering af affald på stedet allerede er blevet konstateret og fjernet.
Kommissionen kan derfor ikke konkludere, at der foreligger en overtrædelse af Fællesskabets 
lovgivning i denne sag.
"
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