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Aihe: Vetoomus nro 0788/2007, Werner Pichler, Italian kansalainen, saastuttavaa 
yhdyskuntajätteen kaatopaikkaa vastaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä moittii paikallisviranomaisia huolimattomuudesta, koska nämä eivät ole 
varmistaneet hylätyn kaatopaikan asianmukaista sulkemista, mikä voi johtaa maaperän ja 
pohjaveden saastumisvaaraan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. tammikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä katsoo paikallisviranomaisten toimineen huolimattomasti, koska nämä 
eivät ole varmistaneet hylätyn kaatopaikan asianmukaista sulkemista, mikä voi johtaa 
maaperän ja pohjaveden saastumisvaaraan.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Kaatopaikoista annettua direktiiviä 1999/31/EY1 sovelletaan ainoastaan kaatopaikkoihin, 
jotka ovat tällä hetkellä käytössä. Vaikka kaatopaikkadirektiiviin sisältyy 
käytöstäpoistamismenettelyä koskevia säännöksiä, niitä ei sovelleta kaatopaikkoihin, jotka on
suljettu ennen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä eli ennen 16. heinäkuuta 
20012.
                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
2 Kaatopaikkadirektiivin johdanto-osan 25. perustelukappale.
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Vetoomuksen mukaan kaatopaikka oli käytössä 1980-luvulla. Voidaankin katsoa, että 
kaatopaikka oli suljettu ennen edellä mainittua täytäntöönpanopäivämäärää, jolloin 
kaatopaikkadirektiiviä ei sovellettaisi tapaukseen.

Jätedirektiivin 2006/12/EY1 4 artiklassa kuitenkin säädetään, että jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätteet hyödynnetään tai 
hävitetään vaarantamatta ihmisten terveyttä ja ympäristöä, mikä tarkoittaa, että jätteen 
valvomaton hävitys on kielletty.

Huomionarvoista on myös se, että vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY2 velvoittaa 
jäsenvaltiot estämään veden tilan huononemisen ja saavuttamaan vesien hyvän tilan 
pääsääntöisesti vuoteen 2015 mennessä. Vaarassa olevien vesimuodostumien osalta 
toteutetaan direktiivin mukainen toimenpideohjelma, jotta vesien hyvä tila savutettaisiin 
vuoteen 2015 mennessä, tai mikäli tietyt tiukat ehdot täyttyvät, vesimuodostumiin sovelletaan 
poikkeuksia. Direktiivi 80/68/ETY3 – ks. myös direktiivin 2006/118/EY4 6 artikla – velvoittaa 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla ehkäistään ympäristölle haitallisten aineiden pääsyä tai 
rajoitetaan muiden haitallisten (esim. käytöstä poistetuilta kaatopaikoilta peräisin olevien) 
aineiden joutumista pohjaveteen.

Päätelmät

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen komissio katsoo, että koska Italian tasavalta ei ole 
ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin käyttämättömän kaatopaikan sulkemiseksi 
asianmukaisella tavalla, se ei ole täyttänyt direktiivin 2006/12/EY mukaisia velvoitteitaan. 
Näin ollen komissio pyytää Italian toimivaltaisilta viranomaisilta asiasta lausunnon.

4. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Komissio kirjoitti 28. helmikuuta 2008 Italian viranomaisille ja pyysi näitä tutkimaan 
vetoomuksen esittäjän esittämät väitteet. Italian viranomaiset kiistivät komission kirjeessä 
esitetyt väitteet 5. maaliskuuta 2008 päivätyssä kirjeessään seuraavasti:

- Italian Castello–Molinan alueen paikallisviranomaisten huolimattomuus hylätyn 
kaatopaikan asianmukaisessa sulkemisessa.

Castello-Molina di Fiemmen kunnassa sijaitseva valvomaton kaatopaikka "Dosso Brozin" 
suljettiin vuonna 1983. Kyseisenä vuonna valmistui valvottu alueellinen kaatopaikka 
Cavalesen ja Teseron kunnissa sijaitsevassa Valzelfenassa, joka sijaitsee muutaman 
kilometrin päässä Castello-Molinan kylästä. 

Provinssilain N:o 29, joka on annettu 20 päivänä joulukuuta 1982, 21 pykälässä edellytettiin 
                                               
1  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9. 
2 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 EYVL L 20, 26.1.1980, s. 43.
4 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19–31.
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provinssia tunnistamaan alueen kaikki valvomattomat kaatopaikat kehittämistä ja 
kunnostamista varten 5. heinäkuuta 1983 mennessä. Tähän tehtävään osallistuivat hygieniasta, 
puhtaanapidosta, metsänhoidosta, teistä ja ympäristönsuojelusta vastaavat provinssin 
laitokset. Se saatettiin loppuun vuoden 1983 keväällä. Tuloksena syntynyt suunnitelma sisälsi 
Brozinin kaatopaikan. 

Tuolloin laadituissa, kaatopaikan tilannetta koskevissa asiakirjoissa selostetaan, että alueen 
koko oli noin 3 000 m² ja että se koostui kahdesta kivisellä alueella sijaitsevasta noin 4–
5 metrin korkuisesta läjästä, joiden päällä oli ohut kerros pintamultaa. Vuorelta ei valunut 
pintavesiä kaatopaikan kautta eikä kaatopaikan pohjassa ollut vettä. Kaatopaikan 
kunnostamista ehdotettiin välittömästi. Ehdotukseen kuului kasojen tasoitus kaivinkoneella, 
jätteen peittäminen vähintään 30–40 cm:llä kasvualustaa sekä ruohon kylväminen ja 
paikallisten puiden istuttaminen alueelle. 

Kaatopaikan kunnostussuunnitelma annettiin Trenton autonomisen provinssin 
geologiaosastolle alustavaa lausuntoa varten. Se totesi 15. kesäkuuta 1987 päivätyssä 
kirjeessään Trenton autonomiselle provinssille seuraavaa: 

"Näin ollen tehtiin tarkastus, jonka tarkoituksena oli sekä määrittää mahdolliset erityiset 
geologiset esteet suunniteltujen töiden tekemisellä että hankkia tietoja, joista on hyötyä töiden 
tehokkaan toteuttamisen kannalta. Edellä esitetty huomioon ottaen kunnostusehdotukset 
vaikuttavat oikeilta ja toteuttamiskelpoisilta sekä geotekniikan että hydrogeologian kannalta."

Lisäksi hyväksyttiin saastuneiden alueiden provinssitason kuntoutussuunnitelma1 ja 
perustettiin 25 päivänä lokakuuta 1999 annetun ministeriön asetuksen N:o 471 17 pykälässä 
tarkoitettu kunnostettujen paikkojen provinssikohtainen rekisteri, joka jaettiin kolmeen 
luetteloon. Niistä viimeinen, kunnostettavien kiinteän yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen 
luettelo, sisältää kaikki vanhojen, valvomattomien kaatopaikkojen kunnostustoimenpiteet. 
Brozinin kaatopaikka on mainittu tässä luettelossa koodilla SIB47002. Lyhenne SIB ilmaisee, 
että kyseessä on kunnostettu paikka. 

Luettelon tarkoituksena on muistuttaa provinssin viranomaisia siitä, että kyseiset paikat ovat 
kunnostettuja kaatopaikkoja, jotta alueelle ei myönnetä sen nykyisestä käytöstä poikkeavaa 
käyttölupaa tai, jos työt tai muut toimenpiteet väistämättä liittyvät kaatopaikkaan, toimijoiden 
on toteutettava kyseisen paikan osalta tarvittavat turvallisuus-, tarkastus- ja 
kunnostustoimenpiteet. 

Lisäksi toteutettiin olemassa olevia laitoksia koskeva siirtymäjärjestely, jonka ansiosta 
laitoksen johdolla on mahdollisuus saattaa laitos vaatimusten mukaiseen kuntoon alueen 
ympäristöriskien ja teknisen ja taloudellisen toteutuskelpoisuuden perusteella määrittämän 
määräajan kuluessa. Yhdyskuntajätekaatopaikkojen sulkemista edellytettiin vain silloin, kun 
jätteen ja maapohjan välisten pintamaakerrosten paksuus, läpäisevyys ja vedenpidätys- ja 
imeyttämiskyky ei estänyt veden saastumista2. 

                                               1 Provinssin johtaja hyväksynyt 17 päivänä lokakuuta 2003 tehdyllä päätöksellä N:o 2631.
2 Komitean päätöksen liitteessä oleva 4.2.2 (e) kohta: ”[…] Jos kyseessä on laitos, jonka sulkemista ei ole 
suunniteltu toteuttaa keinomateriaalien, suotoveden poisto- tai eristämismenetelmien avulla, alueen on ennen 
provinssin luvan myöntämistä varmistettava hydroteknisten, geologisten ja hydrogeologisten tutkimusten avulla, 
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- Kaatopaikkaa käytettiin 1980-luvulla, sitä ei ole suojattu suotovesiltä ja se sisältää yli 
30 000 m³, mukaan lukien maalia, akkuja, asbestia ja muuta vaarallista jätettä.

Vaarallisten jätteiden (kuten asbestin ja ajoneuvojen akkujen) läsnäolo on itse asiassa 
vahvistettu provinssin työntekijöiden yhdessä Castello–Molinan kunnan työntekijöiden 
kanssa 17. huhtikuuta 2008 tekemissä pistokokeissa. Niitä ovat pieni määrä 
asbestisementtiputkia (yhteensä noin 1 metri), palanen Eterniittiä muistuttavaa levyä, televisio 
ja muut jätteet, jotka eivät ole vaarallisia (autonrengas, kasvijätettä, ämpäri jne.). Ne on jätetty 
kaatopaikalle vievän metsätien alkuun alueella, jolla on vain vähän liikennettä, mutta jolle 
kenellä tahansa on vapaa pääsy. Kasvijätteen esiintyminen, asbestisementtiputkien 
hajoamistilanne ja television tyyppi osoittavat, että jätteet on viety paikalle aivan eri aikaan 
kuin milloin kaatopaikka suljettiin ja kunnostettiin.

- Kaatopaikka sijaitsee alle 200 metrin päässä Trenton Predaia-Molina di Fiemmen 
vedenottoalueesta.

Mitä tulee julkisen vedenottopaikan sijaintiin kaatopaikan lähellä, sekä paikalla tehdyissä 
tarkastuksissa että asiassa kuullun toimivaltaisen provinssin toimielimen lausunnon 
perusteella on todettava, ettei vedenottopaikan vesi ole peräisin suoraan lähiseudun 
pohjavedestä tai pintavesistä, vaan 1 059 kilometrin päässä eli riittävän kaukana kaatopaikasta 
sijaitsevasta juomavesisäiliöstä. Koska alueella on pulaa juomavesilähteistä tai 
vedenottolaitoksista, Castello–Molinan kunnan vesiputkisto on tosiaankin pitkälti 
riippuvainen vesisäiliöjärjestelmästä, johon kuuluu yhä korkeammalle sijoitettuja vesisäiliöitä, 
jotka on liitetty toisiinsa teräs- tai valurautaputkien välityksellä.

- Tilanteeseen ei ole vielä tullut muutosta, vaikka vetoomuksen esittäjä on esittänyt 
valituksia paikallistasolla:

Kuten edellä selostetaan, provinssin työntekijät tekivät pistokokeita yhdessä Castello–
Molinan kunnan työntekijöiden kanssa 17. huhtikuuta 2008. Toimivaltaiset viranomaiset 
ilmoittivat, että jätteen poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi ja että 
kunnan tasolla on jo toteutettu sopivat tekniset ja oikeudelliset toimenpiteet kyseessä olevien 
ympäristöön liittyvien seikkojen laadun tarkastusten suunnittelemiseksi. Tarkoituksena on 
määrittää, esiintyykö minkäänlaisia saasteita.

Päätelmä

Italian toimivaltaiset viranomaiset uskovat, että Trenton autonominen provinssi on toiminut 
sekä hallinnollisesti että teknisesti täysin kaatopaikan rakentamis- ja kunnostusajankohtana 
voimassa olleen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi se on toteuttanut sopivat 
toimenpiteet kunnostetulle kaatopaikalle jätetyn (pienen) jätemäärän havaitsemiseksi ja 
poistamiseksi.

Italian viranomaisten toimittamat edellä esitetyt tiedot huomioon ottaen komissio uskoo, että 

                                                                                                                                                  
etteivät jätteen ja pohjaveden välisten maakerrosten paksuus, läpäisevyys ja vedenpidätys- ja imeyttämiskyky 
estä veden saastumista. Lopullinen lupa on myönnettävä sopivan koejakson jälkeen saatujen tulosten perusteella. 
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ellei vanhaa "Dosso Brozin"-kaatopaikkaa koskevien väitteiden yhteydessä esitetä selviä 
todisteita lainvastaisista tapahtumista, vanha kaatopaikka on kunnostettu sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti ja että jätteiden laiton toimittaminen paikalle on jo havaittu ja 
jätteet on poistettu. Näin ollen komissio ei voi katsoa, että tässä tapauksessa olisi rikottu 
yhteisön lainsäädäntöä.
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