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Tárgy: M. E. olasz állampolgár által a „La rosa dei venti di Chiaiano” nevében 
benyújtott, 1182/2008. számú petíció a Chiaiano (Nápoly) mellett létesülő 
hulladéklerakó elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogást emel a Nápoly mellett fekvő Chiaianóban létesülő 
hulladéklerakó ellen. A petíció benyújtója szerint gazdaságilag felelőtlen, hogy sűrűn lakott 
területen akarnak létrehozni egy ilyen szemétlerakót; illetve az azért is elfogadhatatlan, mert a 
létesítmény egy természetvédelmi területen (Parco delle Colline di Napoli) épülne meg. A 
tervezett helyszín környékén óriási a forgalom, s mivel a hulladéklerakóban bármilyen nem 
válogatott hulladékot el lehetne helyezni, nagy a közegészségügyi kockázata is. A petíció 
benyújtója szerint a hulladéklerakó létesítésére fordított pénzt a már meglévő szemétlerakók 
mechanikus-biológiai létesítményekké való átépítésével és a már megépített, de még 
használaton kívüli Santa Maria la Fossa nevű hulladéklerakó használatbavételével 
hatékonyabban és eredményesebben is fel lehetne használni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot az olasz hatóságok arra irányuló terveivel 
kapcsolatban, hogy hulladéklerakót létesítsenek Chiaianóban, és azt állítja, hogy a 
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hulladéklerakó egy sűrűn lakott területen helyezkedne el, amely egyben a Parco 
Metropolitano Delle Colline részét képezi. Ezenfelül a petíció benyújtója azzal kapcsolatos 
aggodalmát is kifejti, hogy a hulladéklerakó egy tufakőbánya felett helyezkedne el, amelynek 
nyomán felvetődik annak kérdése is, hogy a hulladéklerakó elegendő kapacitással bírna-e a 
nápolyi régióból származó hulladék ártalmatlanítására. A petíció benyújtója kifogásolja a 
Berlusconi-kormány által kiadott, hulladékokról szóló rendeletet, amely kezeletlen hulladék 
lerakását engedélyezi, aminek eredményeképpen hulladéklerakó-gázok keletkeznek. Egy 
meglévő, Santa Maria la Fossa-i hulladéklerakó igénybevételét javasolja mindaddig, amíg a 
mechanikus és biológiai hulladékkezelő létesítmények meg nem kezdik működésüket.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság fel kívánja hívni a petíció benyújtójának figyelmét az ugyanezen 
hulladéklerakóval foglalkozó 955/2008. és 1011/2008. számú petíciókra adott válaszára.

Ezenfelül a hulladékokról szóló 2006/12/EK1 irányelv értelmében a tagállamoknak 
ösztönözniük kell a hulladék képződésének megelőzését, valamint a hulladék 
újrafeldolgozását és hasznosítását. Ugyanakkor a tagállamoknak létre kell hozniuk egy 
megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot, amelynek lehetővé kell tennie a fennmaradó 
hulladék egyik legközelebbi, arra megfelelő létesítményben történő ártalmatlanítását. A 
tagállamok feladata a szükséges ártalmatlanítási kapacitás meghatározása 
hulladékgazdálkodási terveik keretében.

A további hulladékgazdálkodási infrastruktúra szükségessége a campaniai régióban a 2007. 
évi hulladékválság kirobbanásakor vált nyilvánvalóvá. Az Európai Bizottság a hulladékokról 
szóló 2006/12/EK irányelv helytelen alkalmazására hivatkozva jogsértési eljárást indított 
Olaszország ellen, amely nem kis mértékben összefüggött a régióban működő hulladékkezelő 
létesítmények hálózatának hiányosságaival, amelyek környezeti és egészségügyi problémákat 
okoztak. A hulladékválság fennmaradásának okán a Bizottság 2008. július 3-án az Európai 
Bíróság elé utalta Olaszország ügyét. 

Következtetések

A fentiek figyelembevétele mellett a Bizottság elismeri, hogy nincs arra utaló jel, miszerint a 
szóban forgó ügyben megsértették a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvben 
megállapított követelményeket. Hasonlóképpen, ami 92/43/EGK és a módosított 85/337/EGK 
irányelveket illeti, a Bizottság rendelkezésére bocsátott információk ezen a ponton nem 
utalnak a szóban forgó irányelvek megsértésére. Végezetül meg kell jegyezni, hogy a 
Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel annak megállapításához, hogy mely konkrét területek 
alkalmasak hulladéklerakók létesítésére, illetve a kapcsolódó kockázatok felméréséhez sem. 
Az ilyen jellegű tevékenységek a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak.

                                               
1 HL L 114/9., 2006.4.27.


