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RÉSZÉRE

Tárgy: Vincenzo Marmora, olasz állampolgár által a „Campagna nostra polgári 
akciócsoport nevében benyújtott 0683/2005. számú petíció egy 
hulladéklerakó telep üzembe helyezésének ellenzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója — a talajvíz és a folyómeder szennyeződése kapcsán — aggodalmát 
fejezi ki egy városi hulladéklerakó telep közösségi jelentőségű helyszínen való üzembe 
helyezése miatt; a kérdéses projekt — megtévesztő módon — egy kőfejtő átalakítási terveként 
indult és kapott engedélyt, így megsértette az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelvet és a 
ramsari egyezményt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. november. 15. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. május. 24.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy Basso dell’ Olmóban lévő Comune di 
Campagnában épített hulladéklerakó miatt. A petíció benyújtója szerint a terület, ahol a 
hulladéklerakót építették, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről 92/43/EGK irányelv (élőhely-irányelv) értelmében közösségi jelentőségű 
helyszín, és hidrogeológiailag nem alkalmas egy hulladéklerakó számára. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a hatóságok tévesen minősítették a hulladéklerakót egy átalakított 
kőfejtőnek, amely ártalmatlanított szerves hulladékokat és a tüzelőanyag hulladékból való 
előállítása során keletkezett maradékokat használ fel.
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A hulladékok kezelését közösségi szinten a Tanács hulladékokról szóló 75/442/EGK 
irányelve szabályozza. Az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a hulladék 
újrahasznosítása és lerakása ne veszélyeztesse az emberi egészséget és a környezetet, és hogy 
a hulladék kezelését vagy lerakását végző vállalkozások vagy létesítmények rendelkezzenek 
engedéllyel és hogy rendszeresen ellenőrizzék ezeket. 

Ha a tevékenységet földbe vagy föld felszínére történő lerakásként osztályozzák, az 
hulladéklerakónak minősül, és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv 
követelményei irányadók. Az 1999/31/EK irányelv tartalmazza azoknak a kritériumoknak a 
listáját, amelyeket figyelembe kell venni egy hulladéklerakó helyének megválasztásakor. A 
hulladéklerakó csak akkor kaphat engedélyt, ha figyelembe veszik a kritériumokat és a 
korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a hulladéklerakó nem jelent komoly 
veszélyt környezetre.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint egy tevékenység újrahasznosításnak minősül, 
ha elsődlegesen arra irányul, hogy a hulladékok a nyersanyagok helyettesítésének hasznos 
célját szolgálják. Erről a nemzeti bíróságoknak és hatóságoknak kell dönteniük eseti 
vizsgálatok alapján. 

Azonfelül a hulladéklerakó Natura 2000 helyszínt érinthet, nevezetesen a IT8050021 sz. 
KMT-t: “Medio Corso del Fiume Sele-Persano”-t. Tehát az élőhely-irányelv 6. cikkének (2) –
(4) bekezdése irányadó.

A Bizottság írásban információt kért az olasz hatóságoktól a tevékenység újrahasznosításként 
vagy lerakásként osztályozására, a tevékenység engedélyezésére és azon intézkedésekre 
vonatkozóan, amelyeket annak biztosítása érdekében tettek, hogy a tevékenység ne 
veszélyeztesse az emberi egészséget és a környezetet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. augusztus 30.

2006. február 15-én kelt levélben felkérték az olasz hatóságokat, hogy nyújtsanak további 
tájékoztatást – különösen a tevékenység újrahasznosításként, illetve lerakásként – történő 
besorolása, illetve a tevékenység engedélyezése tekintetében, beleértve a környezet védelmére 
irányuló intézkedéseket, a hidrológiai tanulmányt, valamint a talajvíz ellenőrzésének 
eredményeit is. Továbbá kérdést tettek fel az olasz hatóságoknak arra vonatkozóan, hogy 
hogyan alkalmazták a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2)-(4) bekezdését a természetes 
élőhelyek, és a vadon élő állat- és növényvilág fenntartására.

Mivel a Bizottság nem kapott választ, emlékeztetőt küldött, melyben arra kérték fel 
hatóságokat, hogy egy hónapon belül küldjenek tájékoztatást.

Mihelyt a Bizottság  szolgálatai megkapják az aktuális információt, a Petíciós Bizottság 
tájékoztatást fog kapni a további fejleményekről.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. március 7.

A Campaniában 2007 tavaszán kitört drámai hulladékválságra hivatkozva az Európai 
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Bizottság saját kezdeményezésére jogsértési eljárást indított az Olasz Köztársaság ellen, és 
erről 2007. június 27-én hivatalos értesítést küldött.

Nyomon követésként az Európai Bizottság 2008. január 31-én indokolással ellátott véleményt 
küldött az olasz kormánynak, ez volt az utolsó írásbeli figyelmeztetés, amely szerint 
Olaszország köteles megfelelni a vonatkozó uniós jogszabályoknak a hulladékkezelés terén, 
vagy a Bíróság által említett egyéb területeken.

Az Európai Bizottság által a Basso dell’ Olmóban lévő hulladéklerakóra vonatkozóan szerzett 
információkat hozzáadták a fent említett jogsértési ügyhöz.  Ennek eredményeként az Európai 
Bizottság nemcsak a campaniai átfogó hulladékkezelési helyzetet vizsgálja, hanem az új 
hulladéklerakóknak a régióban történő megnyitására vonatkozó projekteket is, az arról való 
megbizonyosodás érdekében, hogy ezek a projektek eleget tesznek a közösségi jog által 
megállapított követelményeknek. 

A Petíciós Bizottság tájékoztatást kap az ügy fejleményeiről. 

6. A Bizottságtól 2008. november 25-én kapott válasz.

a 683/2005., 31/2006., 26/2007., 587/2007., 756/2007., 789/2007., 910/2007., 991/2007., 
12/2008., 16/2008., 209/2008. és 347/2008. számú petícióra vonatkozóan

A fenti petíciók mindegyike az olaszországi Campania régiót jelenleg érintő hulladékválságra 
vonatkozik, amely komoly aggodalmat kelt a lakosság körében.

A petíciók benyújtóinak egy része Nápoly és a környező területek hulladékkezelésének 
katasztrofális helyzetét említi, ami a helyi lakosokra súlyos egészségügyi kockázatot, a 
környezetre pedig veszélyt jelent.

A petíciók benyújtói a Campania régióban a hulladékkezelés hatékony és eredményes 
tervezésének, valamint a hulladékártalmatlanító infrastruktúra megfelelő hálózatának hiányát a 
válság hátterében álló okok egyikeként említik. Arra is utalnak, hogy összefüggés állhat fenn a 
jelenlegi hulladékválság és aközött, hogy a hulladékkezelésbe bűnszervezeteket vontak be.

A petíciók benyújtói ezenfelül azt panaszolják, hogy a kormány által a válság megoldására 
kijelölt több különleges biztos nem biztosított szilárd és tartós megoldásokat.

A petíciók benyújtóinak másik része tiltakozik a kormány által a hulladékválság kezelése 
érdekében létrehozni kívánt, új hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezése és jellemzői 
ellen.

A petíciók benyújtói különösen az alábbi határozatokat vitatják:

 hulladéklerakó nyitása a Salerno tartományban található Campagnában (Basso 
dell’Olmo helység);

 új hulladéklerakó nyitása a Salerno tartományban található Serrében (Valle della 
Masseria helység);

 egy hulladéklerakó újranyitása Ariano Irpinóban, valamint egy új hulladéklerakó nyitása 
az Avellino tartományban található Savignano Irpinóban;
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 a Nápoly tartományban található Mariglianóban egy ideiglenes hulladéktároló létesítése;
 ideiglenes pellettároló létesítése Giuglianóban (Taverna del Re helyiség).

Végezetül pedig az egyik petícióban a petíció benyújtói tiltakoznak az ellen, hogy 
hulladékgazdálkodási létesítményt építsenek Acerrában, Nápoly tartományban. Azt állítják, hogy 
a villamos energia értékesítésére vonatkozó vámengedményekről, illetve az Acerrában építés 
alatt álló telep működéséről 2008. február 6-án és 20-án kiadott két kormányrendelet sérti az 
európai és az olasz jogszabályokat, különösen a belső villamosenergia-piacon a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 2001/77/EK irányelvet1, a 
hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvet2, valamint az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvet3.

A Bizottság, mivel mélyen aggasztja a hulladékválság kialakulása, különösen figyelembe 
véve az utcán hagyott hulladékból fakadó, súlyos közegészségügyi és környezeti 
kockázatokat, vizsgálatot indított, és 2007 júniusában a hulladékról szóló keretirányelv (a 
hulladékról szóló 2006/12/EK irányelv4) Campania régióban történő helytelen alkalmazására 
hivatkozva jogsértési eljárást indított Olaszország ellen.

A fenti eljárás keretében a Bizottság álláspontja az volt, hogy Campania régióban a 
hulladékártalmatlanító hálózat és a hulladékártalmatlanító létesítmények nem voltak 
megfelelőek, és környezeti és egészségi problémák forrását jelentették. A Bizottság 2008. 
július 3-án – figyelembe véve Campaniaban az EK-jog folytatólagos megsértését –
Olaszország ügyében az Európai Bírósághoz fordult.

Az említett eljárás keretében a Bizottság szolgálatai figyelemmel kísérték és továbbra is 
alapos figyelemmel kísérik a campaniai helyzet alakulását, beleértve az olasz hatóságok által 
a vészhelyzet, illetve a régió hulladékgazdálkodási hálózatának elégtelenségéből fakadó 
szerkezeti problémák megoldása érdekében tett vagy tenni tervezett intézkedéseket.

A Bizottság szolgálatai és az olasz hatóságok között már sor került találkozókra, és újabbakat 
terveznek, hogy a Bizottság nyomon tudja követni a helyzetet. Ennek keretében a Bizottság az 
olasz hatóságokkal együtt megvizsgálja a közösségi környezetvédelmi jog alkalmazását a 
hulladékválság kezelése és a hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása érdekében tett 
intézkedéseket illetően.

Ami az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését és jellemzőit illeti, 
megjegyzendő, hogy a nemzeti hatóságok feladatkörébe tartozik, hogy a 
hulladékgazdálkodási létesítmények megnyitásával kapcsolatos kockázatokat értékeljék, és a 
Bizottság nem tud beavatkozni a nemzeti hatóságoknál az ilyen infrastruktúrák 
elhelyezkedése és tulajdonságai tekintetében, amennyiben a határozatokat a közösségi 
környezetvédelmi jognak megfelelően hozzák meg.

A hulladékból energiát előállító acerrai üzem tekintetében a Bizottság úgy véli, hogy a fent 
említett, 2008. február 6-i rendelet összeegyeztethető a 2001/77/EK irányelvvel. Noha a 
hulladék biológiai úton le nem bontható részéből előállított villamos energiát az irányelv 
                                               
1 HL L 283., 2001.10.27., 33. o.
2 HL L 332., 2000.12.28., 91. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
4 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
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alkalmazásában nyilvánvalóan nem lehet megújuló forrásként meghatározni, az irányelv nem 
akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy az ilyen villamos energiára ugyanolyan 
támogatást nyújtsanak, mint az irányelv meghatározása szerint megújuló forrásból előállított 
villamos energiára. E támogatásnak azonban az EU állami támogatásra vonatkozó 
szabályaival összeegyeztethetőnek kell lennie, és a Bizottság ebből a szempontból jelenleg 
vizsgálja a támogató intézkedéseket.

Következtetés

A Bizottság addig folytatja végrehajtási fellépését Olaszországgal szemben, amíg véget nem 
vetnek a közösségi környezetvédelmi jog jelenlegi megsértésének. Ami a hatékony és 
eredményes hulladékgazdálkodási infrastruktúra hálózatának hiányával kapcsolatos, a Bíróság 
előtt folyamatban levő ügyet illeti, a Bíróság határozatának meghozatala után lesz majd 
naprakész információ hozzáférhető. A Bizottság folytatja a helyzet figyelemmel kísérését, 
annak biztosítása érdekében, hogy a vészhelyzet kezelése céljából tett intézkedések 
megfeleljenek a Közösség környezetvédelmi jogának és az EU állami támogatásra vonatkozó 
szabályainak.


