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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Giampiero Angeli, olasz állampolgár által benyújtott 0031/2006. számú, 21 aláírást 
tartalmazó petíció a hulladék ártalmatlanításából származó dioxinok által okozott 
jelentős egészségi kockázatokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a különleges és toxikus hulladék ártalmatlanításával 
és tárolásával foglalkozó, a regionális hatóságok által Campania különböző részeiben kijelölt 
helyeken található létesítményekből származó dioxinszennyezés által okozott súlyos 
egészségi és környezeti kockázatokkal kapcsolatban, amely létesítmények a bűnszervezetek 
számára illegális profitot eredményeznek. Mivel a regionális és nemzeti hatóságok 
sikertelenül próbálják érvényesíteni a biztonsági rendelkezéseket, és számos illegális 
hulladéklerakó létezik, a petíció benyújtói az Európai Unió intézkedését kérik a hulladék 
ártalmatlanításáról szóló jelenlegi regionális szintű szabályok alapvető módosítása, a 
nyilvánvalóan káros tevékenységek leállítása, a közegészségügyi és környezeti károk 
figyelemmel kísérése, valamint a mezőgazdasági termelésre vagy állattenyésztésre használt 
szennyezett területek ismételt megnevezése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. április 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. július 3-án kapott időközi válasz.

I. A petíció
A petíció benyújtóját aggodalommal tölti el az állítólag a szennyezés által okozott daganatos 
megbetegedések és betegségek számának emelkedése Nápoly és Caserta tartományban. A 
petíció benyújtójának álláspontja szerint az eredményekért a jelenlegi hulladékkezelés felelős. 
A problémával már évekkel ezelőtt a nemzeti hatóságokhoz fordultak, és az még mindig nem 
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megoldott. 

A benyújtott információk alapján számos olyan illegális hulladéklerakó bezárását tervezik, 
amelyek többé már nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Az ezen hulladéklerakók 
újbóli megnyitására és a hulladékégető művek elhelyezésére vonatkozó szükséghelyzeti 
intézkedések az elmondások szerint a nemzeti átlaghoz képest a halálesetek és 
megbetegedések számának növekedését és egyes településeken a rák előfordulásának 400%-
os emelkedését eredményezték.

A petíció benyújtója az alábbiakat szeretné: a Campania hulladéktároló és –ártalmatlanító 
telep mélyreható értékelése a feldolgozó és ártalmatlanító berendezések újragondolásának 
biztosítására, hogy azok megfeleljenek a jelenlegi előírásoknak; a helyi lakosság járványügyi 
vizsgálata annak megállapítására, hogy milyen mértékben okozza a szennyezés a haláleseteket 
és megbetegedéseket; részletes vizsgálat annak megállapítására, hogy mely területek 
szennyezettek, illetve a mezőgazdasági termelésre vagy állattenyésztésre használt szennyezett 
földterületek helyreállítása vagy legalább újraminősítése.

II. A Bizottságnak a petícióval kapcsolatban tett észrevételei
A hulladék kezelését közösségi szinten a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv1

szabályozza. Az irányelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékot az 
emberi egészség vagy a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosítsák vagy 
ártalmatlanítsák. Az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteket végző minden 
létesítménynek vagy vállalkozásnak engedélyt kell beszereznie és azokat rendszeresen 
ellenőrizni kell.

Emellett a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv2 megállapítja a hulladéklerakók 
építésének, üzemeltetésének, bezárásának és utógondozásának követelményeit. A 
hulladéklerakók helyszínének kiválasztásához több kritériumot ír elő, úgymint a távolság a 
lakóterületek és pihenőterületek határától, víziutaktól, vízfelületektől és egyéb mezőgazdasági 
vagy települési területektől, a területen talajvíz, parti vizek vagy természetvédelmi övezetek 
jelenléte, a terület geológiai, hidrogeológiai viszonyai, a területen az árvizek, földomlás, 
földcsuszamlás vagy lavina kockázata, a területen a természet vagy kulturális örökség 
védelme.

A hulladéklerakó csak akkor engedélyezhető, ha a terület jellemzői a fent említett 
követelmények vonatkozásában vagy a tervezett korrekciós intézkedések arra utalnak, hogy a 
hulladéklerakó nem jelent súlyos környezeti kockázatot.

A hulladékégetésre számos közösségi jogszabály vonatkozik, különösen a hulladékok 
égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv3 és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 

  
1 HL L 114., 2006.4.5., 9. o.

2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

3 HL L 332., 2000.12.28., 91. o.
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csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv1. A 2000/76/EK irányelv meghatározza a 
hulladékégetés minimumkövetelményeit – beleértve a kibocsátási határértékeket, üzemeltetési 
feltételeket és nyomon követési kötelezettségeket – az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében. Ez magában foglalja a kifejezetten a dioxinkibocsátás korlátozására és 
figyelemmel kísérésére vonatkozó rendelkezéseket is. A 96/61/EK irányelv előírja, hogy az 
ipari létesítményekre integrált környezetvédelmi engedélyezési rendszer vonatkozzon, a 
„rendelkezésre álló legjobb technikán” alapuló engedélyezési feltételek előírásával, amelyek 
ennélfogva a 2000/76/EK irányelvhez képest még szigorúbb követelményeket jelenthetnek. 
Ezen felül sokféle egyéb hulladékkezelési tevékenységre – beleértve a veszélyes hulladék 
tárolásával járó egyes tevékenységeket is – vonatkozik a 96/61/EK irányelv.

A tagállamoknak és illetékes hatóságaiknak biztosítaniuk kell, hogy tiszteletben tartsák a 
2000/76/EK és 96/61/EK irányelvben szereplő kötelezettségeket, az engedélykérelmek 
benyújtásának és elbírálásának, vagy a korábbi engedélyek megújításának előírásain, valamint 
az engedély feltételeinek előírásán, nyomon követésén és érvényesítésén keresztül. A 
lakosságnak lehetőséget kell adni az engedélykérelmekkel kapcsolatos észrevételek 
előterjesztésére, és a konzultációk eredményeit figyelembe kell venni a hatóságok 
döntéseinél. A meglévő égetőművek esetében a 2000/76/EK irányelv előírásait 2005. 
december 28-a óta kell alkalmazni, míg a 96/61/EK irányelvnek való megfelelést 2007. 
október 30-ra kell elérni. A petíció nem utal az irányelvek hatálya alá tartozó egy adott 
égetőműre sem, és nem is ad külön tájékoztatást azok végrehajtásáról. 

A petícióban nyújtott, viszonylag általános információk alapján a Bizottság nincs abban a 
helyzetben, hogy megállapítsa a közösségi jog megsértését. Ezért a Bizottság felkérte a 
petíció benyújtóját, hogy nyújtson be egy táblázatot minden olyan hulladéklerakóról és 
hulladékégető műről, amelyek vonatkozásában az európai környezetvédelmi szabályozás 
megsértését állítja, beleértve annak jelzését is, hogy az adott esetben a meg nem felelést 
milyen tényekre alapozza. 

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlament Petíciós Bizottságát, hogy figyelemmel az 
olasz területen (Campania régiót is ideértve) lévő, nagyszámú ellenőrizetlen hulladéklerakóra 
figyelemmel saját kezdeményezésére vizsgálatot indított 2003-ban, amelynek eredménye a 
75/442/EGK, a 91/689/EGK és az 1999/31/EK irányelv vonatkozásában jogsértési eljárás lett. 
Az ügy jelenleg a bíróság előtt folyamatban van (C 122-05. sz. ügy).

4. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság, ahogy arra előző közleményében is utalt, kérte a petíció benyújtóját részletes 
információk benyújtására „minden olyan hulladéklerakóról és hulladékégető műről, amelyek 
vonatkozásában az európai környezetvédelmi szabályozás megsértését állítja, beleértve annak 
jelzését is, hogy az adott esetben a meg nem felelést milyen tényekre alapozza”.

A petíció benyújtójától 2006. július 18-án kapott technikai információk nem meghatározott

  
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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hulladéklerakókra vonatkoztak, inkább általánosságban mutattak rá az olasz hulladékkezelési 
politika hiányosságaira, elsősorban Nápoly és Caserta tartományokat illetően. A technikai 
információ inkább általánosságban a hulladékégetésre összpontosít, továbbá a 2007-ben 
üzembe helyezni tervezett acerrai hulladékégetőműre, illetve a S. Maria La Fossában 
megépíteni tervezett hulladékégetőműre.

A hulladéklerakók kérdését illetően a Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy Olaszország 
ellen jelenleg folyik a C-135/05. számú horizontális ügyben az eljárás a hulladékokról szóló 
75/442/EGK irányelv1 4., 8. és 9. cikke, a veszélyes hulladékokról szóló 91/156/EGK tanácsi 
irányelv2 2. cikkének (1) bekezdése és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi 
irányelv3 14. cikke a), b) és c) pontja szerinti kötelezettségeinek állítólagos megsértése miatt. 
Az ügy tárgya a sok ezer – állítólag illegális – hulladéklerakó megléte, többek között 
Campania tartományban. Az ügyben rövidesen meghallgatás várható. 

A hulladékégetést illetően a rendelkezésre bocsátott kiegészítő információ – ahogy azt fentebb 
jeleztük – két, még nem üzemelő hulladékégetőműre összpontosít. Üzembe helyezésükkor
azoknak meg kell felelniük a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 96/61/EK irányelv4 és a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv5 előírásainak. 
Az eredeti petícióban rendelkezésre bocsátott, illetve a kiegészítő információk azonban nem 
teszik lehetővé az említett irányelvek tekintetében jelenlegi meg nem felelések megállapítását.

  
1 HL L 194., 1975.7.25., 39. o.
2 HL L 78., 1991.3.26., 32. o.
3 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
4 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
5 HL L 332., 2000.12.28., 91. o.


