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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0788/2007, ingiven av Werner Pichler (italiensk medborgare), om 
en protest mot en deponi för giftigt hushållsavfall

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren invänder mot att de lokala myndigheterna inte på lämpligt sätt har förseglat en 
nedlagd deponi vilken därmed utgör en föroreningsrisk för mark och grundvatten.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 januari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 mars 2008

Bakgrund

Framställningen rör de lokala myndigheternas underlåtenhet att på lämpligt sätt försegla en 
nedlagd deponi vilken därmed utgör en föroreningsrisk för mark och grundvatten.

Kommissionens yttrande om framställningen

Direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall1 gäller endast för deponier som för närvarande 
är i drift. Deponeringsdirektivet innehåller bestämmelser om avslutningsförfarande men dessa 
är inte tillämpliga på deponier som har avslutats före tidpunkten för direktivets överföring –
den 16 juli 2001.2

                                               
1 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
2 Skäl 25 i deponeringsdirektivet.
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Enligt framställningen användes deponin under 1980-talet. Därför är det underförstått att 
deponin avslutats före ovannämnda datum och deponeringsdirektivet är alltså inte tillämpligt i 
det här fallet.

I artikel 4 i direktiv 2006/12/EG om avfall1 föreskrivs dock att medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som krävs för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors 
hälsa och miljön, t.ex. genom att förbjuda okontrollerat bortskaffande av avfall.

Det ska även framhållas att medlemsstaterna enligt ramdirektivet för vatten 2000/60/EG2 är 
skyldiga att förhindra en försämring av vattenkvaliteten och som regel uppnå god vattenstatus 
senast 2015. Vattenförekomster som är i farozonen kommer att omfattas av direktivets 
åtgärdsprogram för att uppnå god status senast 2015 eller bli föremål för undantag under 
förutsättning att vissa stränga villkor uppfylls. Enligt direktiv 80/68/EEG3 är det obligatoriskt 
att vidta åtgärder för att förhindra tillförsel till grundvatten av farliga förorenande ämnen eller 
begränsa tillförseln av andra förorenande ämnen (t.ex. sådana som kan härledas till deponier 
som inte längre används) – se även artikel 6 i direktiv 2006/118/EG.4

Slutsatser

Med hänsyn till ovanstående anser kommissionen att republiken Italien, genom att underlåta 
att vidta lämpliga åtgärder för att avsluta den oanvända deponin, inte har fullgjort de relevanta 
skyldigheter som anges i direktiv 2006/12/EG. Kommissionen kommer därför att begära ett 
yttrande från de behöriga italienska myndigheterna.

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Den 28 februari 2008 skrev kommissionen till de italienska myndigheterna och uppmanade 
dem att undersöka framställarens påståenden. I sitt svar av den 5 mars 2008 bestred de 
italienska myndigheterna följande påståenden i kommissionens skrivelse:

– De lokala myndigheterna i Castello-Molina har underlåtit att på lämpligt sätt försegla en 
nedlagd deponi.

Den okontrollerade deponin ”Dosso Brozin” i kommunen Castello-Molina i Fiemme stängdes 
1983. Det året öppnades faktiskt en kontrollerad distriktsdeponi i Valzelfena för kommunerna 
Cavalese och Tesero, dvs. ett par kilometer från byn Castello-Molina.

Enligt artikel 21 i provinslag nr 29 av den 20 december 1982 skulle provinsmyndigheterna 
senast den 5 juli 1983 identifiera alla icke kontrollerade avfallsdeponier i området som 
behövde förbättras och återställas. Det arbetet utfördes av provinsens enheter med ansvar för 
hygien, skogsbruk, vägar och miljöskyddsarbete och slutfördes under våren 1983 och en plan 
gjordes upp som inkluderade deponin i Brozin.

I dokument från den aktuella tidpunkten om situationen i deponin förklaras att det beräknade 
området var cirka 3 000 m², uppdelat på två högar som var cirka 4–5 meter höga i ett stenigt 
                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
2 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 EGT L 20, 26.1.1980, s. 43.
4 EUT L 372, 27.12.2006, s. 19–31.



CM\749979SV.doc 3/4 PE404.461v02-00

SV

område täckt av ett tunt lager matjord. Inget ytvatten rann ned från berget genom deponin och 
inte heller fanns det vatten vid dess bas. Återställning föreslogs omedelbart, vilket omfattade 
en utjämning av högarna med schaktmaskin och täckning av avfallet med minst 30–40 cm 
beväxt mark, grässådd och plantering av lokala träd.

Återställningsplanen för deponin inlämnades för preliminärt yttrande till geologienheten vid 
den autonoma provinsen Trento, som i ett meddelande av den 15 juni 987 till distriktet Valle 
di Fiemme, skrev följande:

”En inspektion genomfördes därför, både för att fastställa förekomsten av speciella 
geologiska kontraindikationer som kunde förhindra det planerade arbetet och för att samla in 
information som kunde vara användbar för ett effektivt genomförande av arbetet. Mot 
bakgrund av ovanstående förefaller återställningsförslaget korrekt och genomförbart från 
både geoteknisk och hydrogeologisk synpunkt.”

En provinsiell återställningsplan för förorenade områden1 antogs dessutom och ett 
provinsregister över områden som behövde återställas upprättades enligt artikel 17 i 
ministerdekret nr 471 av den 25 oktober 1999. Registret var indelat i tre listor, varav den sista
– Återställda deponier för fast kommunalt avfall – inkluderar alla återställningsåtgärder för 
gamla icke kontrollerade deponier. Brozin-deponin förekommer i den listan som SIB47002, 
där förkortningen SIB anger en återställd deponi.

Syftet med listan är att påminna provinsmyndigheterna om att platserna är återställda deponier 
så att inga tillstånd ges för någon annan användning av området än den nuvarande. När det 
gäller arbeten eller andra åtgärder som med nödvändighet skulle medföra att deponin störs ska 
man kräva att de ansvariga för arbetena vidtar nödvändiga säkerhets-, kontroll- och 
återställningsåtgärder för det aktuella området.

Dessutom utarbetades ett övergångssystem för befintliga installationer som gjorde det möjligt 
för ledningen att anpassa installationen efter gällande regler inom en viss period som 
fastställts av regionen på grundval av de miljörisker som fanns och de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna. Försegling av kommunala avfallsdeponier krävdes enbart om 
tjocklek, permeabilitet och retentions- och absorbtionskapacitet för matjordslagret mellan avfallet 
och grundvattnet inte förhindrade att vattnet förorenades.2

– Deponin användes på 1980-talet, saknar skydd mot läckage och innehåller över 
30 000 m³ avfall, inklusive färg, batterier, asbest och annat farligt avfall.

Förekomsten av farligt avfall (asbest, fordonsbatterier etc.) bekräftades faktiskt av de 
kontroller på platsen som gjordes av personal från provinsen tillsammans med personal från 
kommunen Castello-Molina den 17 april 2008. Det handlar om en liten mängd 
asbestcementrör (cirka 1 m totalt), fragment av en eternitliknande platta, en tv-apparat och 
                                               1 Godkändes av provinsledningen genom beslut nr 2631 av den 17 oktober 2003.
2 Punkt 4.2.2 e i bilaga till kommitténs beslut: ”[…] Om det gäller installationer för vilka försegling med 
artificiella material, läckagedränering eller insamlingssystem inte har planerats måste regionen, innan den 
utfärdar ett provinsiellt tillstånd, kontrollera, genom hydrauliska, geologiska och hydrogeologiska 
undersökningar, att tjockleken, permeabiliteten och retentions- och absorbtionskapaciteten för jordlagren 
mellan avfallet och grundvattnet inte förhindrar att vattnet förorenas. Ett slutgiltigt tillstånd ska beviljas på 
grundval av de resultat som erhålls under en lämplig försöksperiod.”
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andra typer av ofarligt avfall (ett däck, rester efter växtbeskärning, en spann etc.) som 
dumpats i början av den skogsväg som leder till deponin, i ett område med låg trafikintensitet 
men som är fritt tillgängligt för alla. Förekomsten av växtrester, det skick som 
asbestcementrören var i och den typ av tv-apparat det rörde sig om, antyder att de dumpats vid 
en helt annan tidpunkt än när deponin stängdes och återställdes.

– Deponin ligger mindre än 200 m från den reservoar som förser Predaia-Molina di 
Fiemme (Trento) med dricksvatten.

När det gäller förekomsten av en reservoar för offentlig vattenförsörjning nära deponin 
framgick det både av de kontroller som utfördes på platsen och det behöriga provinsiella 
organ som tillfrågades att bassängen inte fylls från grund- eller ytvatten, utan från en 
dricksvattentank som är placerad 1,059 km från bassängen, dvs. på säkert avstånd från 
deponin. På grund av bristen på dricksvattenkällor eller intagsinstallationer i området bygger i 
själva verket vattenförsörjningsledningarna för kommunen Castello-Molina i stort på ett 
system med vattentankar på gradvis allt högre höjd, kopplade till varandra genom ett nätverk 
av stål- eller järnrör.

– Trots framställarens klagomål på lokal nivå har inget förändrats.

Som förklarats ovan utförde provinsens personal tillsammans med personal från kommunen 
Castello-Molina kontroller på platsen den 17 april 2008. De behöriga myndigheterna 
rapporterade att lämpliga åtgärder omedelbart hade vidtagits för att avlägsna avfallet och att 
lämpliga tekniska och rättsliga åtgärder redan hade vidtagits på lokal nivå för att planera 
särskilda kontroller av kvaliteten på de berörda miljökomponenterna för att avgöra om det 
eventuellt förekom några föroreningar.

Slutsats

De behöriga italienska myndigheterna anser att den autonoma provinsen Trento i alla 
avseenden, såväl administrativt som tekniskt, följde gällande lagstiftning när deponin byggdes 
och därefter återställdes. Lämpliga åtgärder har dessutom vidtagits för att upptäcka och 
avlägsna de (små) avfallsmängder som dumpats på den återställda deponin.

Med hänsyn till ovanstående uppgifter som lämnats av de italienska myndigheterna och om 
inte ytterligare påståenden styrks av tydliga bevis på olagligheter vid den gamla deponin 
Dosso Brozin anser kommissionen att den gamla deponin har återställts enligt gällande 
lagstiftning och att den olagliga dumpningen på platsen redan har upptäckts och avlägsnats. 
Kommissionen kan därför inte se att det föreligger någon överträdelse av gemenskapsrätten i 
detta fall.
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