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Szardínia szigetén (Olaszország), Macomer/Tossilo településen található 
hulladékkezelő üzemben építendő új hulladékégetőről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, hogy az olaszországi Szardínia szigetén, 
Macomer/Tossilo településen található hulladékkezelő üzemben új hulladékégető épüljön.

Véleménye szerint a hulladékégetés a hulladékkezelés azon típusa, amely a legnagyobb terhet 
rója a környezetre, a legnagyobb mértékben pazarolja az újrahasznosítható anyagokat, 
ráadásul a legköltségesebb is.

A petíció benyújtója beadványában ezenkívül kiemeli, hogy az új hulladékégető megépítésére 
irányuló ajánlati felhívás közzététele és lefolytatása során alkalmazott eljárás sértette a 
2000/76/EK irányelv 12. cikkét, amely új hulladékégető építése esetén rendelkezik a helyi 
lakosság tájékoztatásáról és részvételéről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.
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A petíció, amely a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvre1 (WID), és különösen 
annak az információhoz való hozzáférésre és a társadalmi részvételre vonatkozó 12. cikkére 
utal, a Macomer/Tossilo településen található hulladékkezelő telepen építendő új 
hulladékégetővel foglalkozik.

Fontos megjegyezni, hogy a WID 12. cikke többek között a hulladékégetők működési 
engedélyeivel kapcsolatos kérelmeket és a kapcsolódó engedélyezési eljárást érinti. Az 
engedély ebben az összefüggésben olyan, az illetékes hatóságok által kiadott írásos határozat 
(vagy több ilyen határozat), amely bizonyos feltételek mellett, melyek biztosítják, hogy a 
hulladékégető megfelel az irányelvben előírt követelményeknek, megadja a hulladékégető 
üzemeltetéséhez szükséges engedélyt. Ez nem azonos a pályázati eljárással, amelynek célja 
azon vállalat vagy vállalatok meghatározása, amelyek ténylegesen megépítik a 
hulladékégetőt. Ezek a pályázati eljárások nem tartoznak a WID 12. cikkének hatálya alá. 
Ezért az, hogy nem egyeztettek a hulladékégető építésére vonatkozó pályázati eljárásról, nem 
jelentheti ezen irányelv megsértését. Az azonban, hogy nem egyeztettek a működési 
engedélyről, már az irányelv megsértését jelentené.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság jelenleg csak korlátozott mennyiségű információval 
rendelkezik, és hogy a petíció benyújtója az általános engedélyeztetési eljárás vonatkozásában 
szélesebb körű aggályainak ad hangot, a Bizottság felveszi a kapcsolatot az olasz 
hatóságokkal annak érdekében, hogy további információkat gyűjtsön ezen létesítmény WID 
szerinti engedélyével kapcsolatban, amelyek alapján már részletesebb vizsgálat folytatható.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A Bizottság 2013 márciusában felkérte az olasz hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást 
arról, milyen intézkedéseket tettek – a 2011/92/EU irányelv2, a 2000/76/EK irányelv3 és a 
2008/1/EK irányelv4 alapján – a lakossággal való konzultáció biztosítása érdekében a Tossilo-
Macomer területén építendő új hulladékégető vonatkozásában.

Az olasz hatóságok 2013 májusában válaszoltak.

A válasz vizsgálatát követően a Bizottság 2013 júniusában további tájékoztatást kért az olasz 
hatóságoktól a 92/43/EGK irányelv5 alkalmazásának biztosítása érdekében tett 
intézkedésekről.

A Bizottság tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet a vizsgálat eredményéről.

                                               
1 HL L 332., 2000.12.28., 91. o. (magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 8. kötet, 346. o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1. o.).
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetéséről (HL L 
332., 2000.12.28., 91. o.).
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/1/EK irányelve (2008. január 15.) a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről (HL L 24., 2008.1.29., 8. o.).
5 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 
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5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II.): 2014. január 31.

A Bizottság által indított vizsgálatra reagálva az olasz hatóságok 2013 májusában és 
júniusában levelekben fejtették ki a következőket:

 a Tossilo-Macomer területén építendő új hulladékégető projektjét még nem 
engedélyezték;

 a projekt engedélyezését megelőzően a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti 
hatásvizsgálatra kerül sor, valamint a 92/43/EGK irányelv szerint elvégzik a közeli 
„Altopiano di Abbasanta” Natura 2000 területet érintő hatások megfelelő vizsgálatát;

 az említett hatásvizsgálati eljárás keretében a 2011/92/EU, a 2000/76/EK és a 
2008/1/EK irányelveknek megfelelően konzultációra kerül sor a nyilvánossággal.

Ezen információk alapján a Bizottság 2013 decemberében lezárta a vizsgálatot.


