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Tárgy: 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 újbóli meghatározása 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 ideiglenes 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 ezért a jelenlegi hulladékkezelés felelős. A 
problémával már évekkel ezelőtt a nemzeti hatóságokhoz fordultak, megoldás azonban még 
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nem született.

A benyújtott információk alapján számos olyan illegális hulladéklerakó bezárását tervezik, 
amelyek többé már nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Az e hulladéklerakók újbóli 
megnyitására és a hulladékégető művek elhelyezésére vonatkozó szükséghelyzeti 
intézkedések állítólag 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 campaniai hulladéktároló és –ártalmatlanító 
telepek 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 Bizottság petícióval kapcsolatban tett észrevételei
A hulladékkezelést 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 rendszeresen vizsgálatokon 
kell részt vennie.

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, vízi utaktól, 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 
csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv4. A 2000/76/EK irányelv meghatározza a 
                                               
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.

4 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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hulladékégetés minimumkövetelményeit – beleértve a kibocsátási határértékeket, üzemeltetési 
feltételeket és nyomon követési kötelezettségeket – az emberi egészség és a környezet 
védelme érdekében. Tartalmaz 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 az engedélykérelmek benyújtására és elbírálására, 
illetve a korábbi engedélyek megújítására vonatkozó előírásokon keresztül, valamint az 
engedély feltételeinek meghatározása, nyomonkövetése és érvényesítése által biztosítaniuk 
kell a 2000/76/EK és 96/61/EK irányelvben szereplő kötelezettségek tiszteletben tartását. 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. 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 állítása szerint megsértették az európai 
környezetvédelmi szabályozást, és jelezze, hogy a meg nem felelést milyen tényekre 
alapozza. 

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlament Petíciós Bizottságát, hogy tekintettel az olasz 
területen – ezen belül többek között Campania régióban – található, nagyszámú ellenőrizetlen 
hulladéklerakóra, saját kezdeményezésre vizsgálatot indított 2003-ban, amelynek 
eredményeként a 75/442/EGK, a 91/689/EGK és az 1999/31/EK irányelv vonatkozásában 
jogsértési eljárás indult. Az ügy jelenleg folyamatban van a bíróság előtt (C 122-05. sz. ügy).

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

A Bizottság, ahogy arra előző közleményében is utalt, felkérte a petíció benyújtóját, hogy 
nyújtson be részletes információt „minden olyan hulladéklerakóról és hulladékégető műről, 
amelyek vonatkozásában állítása szerint megsértették az európai környezetvédelmi 
szabályozást, és jelezze, hogy a meg nem felelést milyen tényekre alapozza”.

A petíció benyújtójától 2006. július 18-án kapott technikai információk nem meghatározott
hulladéklerakókra vonatkoztak, hanem általánosságban mutattak rá az olasz hulladékkezelési 
politika hiányosságaira, elsősorban Nápoly és Caserta tartományokat illetően. A technikai 
információk általánosságban foglalkoznak a hulladékégetéssel, emellett a 2007-ben üzembe 
helyezendő acerrai hulladékégetőre, valamint a tervek szerint S. Maria La Fossában 
megépítendő hulladékégetőre irányulnak.
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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. cikkének a), b) és c) pontja szerinti kötelezettségeinek állítólagos megsértése 
miatt. Az ügy a sok ezer, többek között Campania tartományban található, állítólagosan 
illegális hulladéklerakóval foglalkozik. Az ügyben rövidesen meghallgatás várható. 

A hulladékégetést illetően a rendelkezésre bocsátott kiegészítő információ – ahogy azt fentebb 
jeleztük – két, még nem üzemelő hulladékégetőre összpontosít. Üzembe helyezésükkor ezen 
erőműveknek 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.

5. A Bizottságtól 2007. szeptember 21-én kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság 2006. december 27-én, majd 2007. júniusában jelentős mennyiségű kiegészítő 
információt kapott a petíció benyújtójától. Eme részletes információk vizsgálata további időt 
vesz igénybe. 

Az Európai Bíróság 2007. április 26-án ítéletet hirdetett az Olaszország ellen a hulladékokról 
szóló 75/442/EGK irányelv6 4., 8. és 9. cikke, a veszélyes hulladékokról szóló 91/156/EGK 
tanácsi irányelv7 2. cikke és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv8 14. 
cikkének a) pontja szerinti kötelezettségeinek állítólagos megsértése miatt indított, C-135/05 
számú horizontális ügyben. Az ügy az olasz Erdészeti és Mezőgazdasági Rendőrség („Corpo 
Forestale”) 2002-ben kiadott jelentése következtében indult el, amely szerint Olaszország 
területén majdnem 5000 illegális hulladéklerakó van, melyek közül 700 tartalmaz veszélyes 
hulladékot. 

Az ítélet nagy politikai jelentőséggel bír a hulladéklerakók jövőbeni kezelését illetően 
Olaszországban, beleértve a petíció benyújtója által említett régiót.

A Bizottság ismeri a Nápolyban és környező területeken a közegészséget és a környezetet 
érintő komoly problémákat, és mély aggodalmát fejezi ki miattuk. Az olasz hatóságok sürgős 
intézkedéseket hoztak, ami a Bizottság reménye szerint megoldást jelent majd erre a súlyos 
hulladékkezelési problémára. 

                                               
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.
6 HL L 114/9., 2006.4.27.
7 HL L 377, 1991.12.31.
8 HL L 182., 1999.7.16.
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A Bizottság ismeri az Egészségügyi Világszervezet által koordinált, nemrég elkészített 
tanulmányt, amely megnövekedett halálozási arányt mutat a nápolyi és casertai tartományban 
található illegális hulladéklerakók közelében élő lakosság körében.

A Bizottság megvizsgálja, hogy a négy újabb hulladéklerakó létrehozására irányuló terv 
Campaniában megfelel-e az EU környezetvédelmi szabályozásában foglalt összes vonatkozó 
követelménynek, és hozzájárul-e a régió hulladékproblémáinak hosszútávú megoldásához. 
Ezzel összefüggésben egy bizottsági delegáció ellátogatott Nápolyba, hogy a helyszínen 
vitassa meg az ügyet az olasz hatóságokkal. A Bizottság számára alapvető fontosságú, hogy 
bármilyen, az olasz hatóságok által végrehajtott intézkedés megfeleljen az uniós 
jogszabályokban megfogalmazott elveknek és célkitűzéseknek.

A Bizottság minden lehetséges intézkedést megtesz nem csupán a petíció benyújtója által 
tárgyalt konkrét probléma, hanem annak az általánosabb probléma megoldásának érdekében 
is, hogy eltűnjenek Olaszországból az illegális vagy nem ellenőrzött hulladéklerakók.

A nápolyi és campaniai helyzet sürgősségére és súlyosságára tekintettel a Bizottság 
figyelmeztető levelet küldött Olaszországnak, melyben a szokásos kéthónapos határidő 
helyett egy hónapot adott a válaszadásra.

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:
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 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 újbóli megnyitása Ariano Irpinóban, valamint egy új hulladéklerakó 
nyitása az Avellino tartományban található Savignano Irpinóban;

 a Nápoly tartományban található Mariglianóban egy ideiglenes hulladéktároló létesítése;
 ideiglenes pellettároló létesítése Giuglianóban („Taverna del Re”).

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 tarifaengedményekről, 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 szorosan figyelemmel kísérték és 
továbbra is 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 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.
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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 
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.


